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Posłannictwo 
Nr 2-3 1980

Ks. Wiktor Wysoćzański 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna

Teologiczny dialog 
starokatolicko-prawosławny

Dialog starokatolicko-prawosławny trwa od początku istnienia ruchu 
.starokatolickiego, czyli już przeszło sto lat.

P o ogłoszeniu na Vaticanum I nowych uchwał o uniwersalnej jurys
dykcjo biskupa Rzymu i o jego nieomylności w  sprawach wiary i mo
ralności, poważna część duchowieństwa katolickiego (w tym wytrawnych 
teologów), a także inteligencji świeckiej, kierując się troską o  zacho
wanie nienaruszonego depozytu wiary, sprzeciwia się owym uchwałom 
soborowym. Oponenci oświadczyli, że nowe dogmaty nie znajdują uza
sadnienia ani w Piśmie św., ani w  Tradycji Kościoła pierwszego tysiąc
lecia, przez co znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. W wielu przy
padkach odmawiano im sakramentów św., a nawet pogrzebu katolickie
go. Musieli oni przeto zdecydować się na zorganizowainie własnych sta
rokatolickich parafii i  organizacji kościelnej.

Kładąc podwalmy pod zorganizowanie w  poszczególnych krajach 
Kościołów  starokatolickich, co miało miejsce na pierwszych Kongresach 
Starokatolików, starokatolicy od początku swoje właściwe i najważniej
sze posłannictwo widzieli w  tym, foy doprowadzić do ponownego zjed
noczenia rozdzielonych Kościołów i chrześcijan. Na I Kongresie w  Mo
nachium (wrzesień 1871) wyrażono opinię, że „rozłam między Kościołem 
zachodnim oraz Kościołem grecko^wschodnim 4 rosyjskim nastąpił bez 
istotnych pow odów  i nie znajduje uzasadnienia w  żadnych nie dających 
się przezwyciężyć różnicach dogmatycznych” . Na II Kongresie w  Kolo
nii (wrzesień 1872) powołano specjalną komisję, która miała się zająć 
wyjaśnieniem stosunku starokatolików d o  innych wyznań i rozpocząć, 
dialog na temiat rozdzielonych Kościołów. Przewodniczący tej Komisji,
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ks. prof. Ignacy von Dollinger, już w  Kolonii podjął rozmowy z obec
nymi na Kongresie przedstawicielami Kościoła prawosławnego i  anglikań- 
kiego. Szersze rozwinięcie i dialogu starokatolicko-prawosławnego nastą
piło podczas Bońskich K-oriferencjach Unijnych w  latach 1874 i 1875, 
którym przewodniczył ks. I. von Dollinger. Spotkali aię tam starokato
licy z prawosławnymi i  anglikanami. W literaturze przedmiotu słusznie 
podkreśla się, że ko-nferencje te były najważniejszym dialogiem religij
nym X IX  w., który utorował drogę późniejszym inicjatorom ekumenicz
nym.

W  nowe stadium pertraktacje starokatolicko-prawo sławne weszły po 
zawarciu przez starokatolików Unii Utrechckiej w 1889 r. i ogłoszeniu 
Utrechckiej Deklaracji Wiary. Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosław
nego powołał w 1893 r. specjalną komisję teologiczną (tzw. Komisja 
Petersburska) dla przestudiowania sprawy unii ze starokatolikami, a w 
1894 r. starokatolicy na III Międzynarodowym Kongresie w  Rotterdamie 
(sierpień 1894) powołali Komisję Rotterdamską. Wprawdzie komisje te 
nigdy n ie . odbyły wspólnego posiedzenia, jednakże wymienione między 
nimi opinie teologiczne doprowadziły do istotnych wyjaśnień w głów
nych kwestiach dogmatycznych.

P o  1920 r. uwidacznia się stosunek starokatolicko-prawosławny do 
tworzącego się wówczas powszechnego ruchu ekumenicznego. W paździer
niku 1931 r., z inicjatywy Patriarchatu Ekumenicznego, odbyła się w 
Bonn konferencja starokatolicko-prawosławna, na której stwierdzono ist
niejące 'Zgodności w  nauce. Część teologów prawosławnych wyraziła 
wtedy życzenie, aby możliwie szybko zawrzeć interkomunię ze staroka
tolikami.

Pod koniec lat pięćdziesiątych rozpoczęła się nowa faza dialogu. Mię
dzy starokatolikami i prawosławnymi dochodzi do licznych spotkań. W 
czasie obrad Konferencji Ogólnoprawosławnej na wyspie Rodos w  1961 r. 
zwołanej z inicjatywy patriarchy Konstantynopola — Atengorosa I 
powołano do życia Międzyprawosławną Komisję do Spraw Dialogu ze 
Starokatolikami, która ukonstytuowała się w  1966 r. w Belgradzie. Po 
spotkaniu strony prawosławnej w Belgradzie, opublikowano sprawozdanie 
które dla starokatolików było — jak to sami oświadczyli — bolesnym 
rozczarowaniem. Zaistniała aatem potrzeba lepszej obustronnej informacji. 
Toteż w  czerwcu 1970 r. starokatolicy przekazali Patriarsze Ekumenicz
nemu List pasterski o Starokatolickim Wyznaniu Wiary, który stał się 
przedmiotem posiedzenia Międzyprawosławnej Komisji do Spraw Dialogu 
ze Starokatolikami w Chambesy, k. Genewy w październiku 1970 r. Do
kument ten został przychylnie przyjęty przez stronę prawosławną i przy
czynił się do zmniejszenia katalogu zastrzeżeń, wysuwanych dotąd pod 
adresem starokatolików. W kwietniu 1971 r. Międzynarodowa Konferen
cja Biskupów Starokatolickich powołała Międzynarodową Komisję Unii
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Utrechckiej do Spraw Dialogu Prawosławno-Starokatolickiego. Po wstęp
nych pracach przygotowawczych, w dniach 9—14 lipca 1973 r. spotkała 
się w Międzykościelnym Centrum Prawosławnym w Penteli k. Aten 
Mieszana Komisja Prawosławna Starokatolicka. Osiągnięto tu prawdziwy 
postęp. Nakreślono plan pracy i  sporządzono katalog zagadnień mających 
być przedmiotem dyskusji na wspólnych posiedzeniach.

Dotąd odbyły się trzy posiedzenia plenarne Mieszanej Komisji Teolo
gicznej do Spraw Dialogu Prawosławno-Starokatolickiego.

Pierwsze — w dniach 20—28 sierpnia 1975 r. w  Prawosławnym Oś
rodku Patriarchatu Ekumenicznego w Chambesy k. Genewy; przyjęto tam 
i podpisano wspólne dokumenty: Objawienie św. i Tradycja, Kanon 
Pisma śio., Trójca święta, W cielenie Słowa Bożego, Unia hipostatyczna.

Drugie posiedzenie plenarne odbyło się również w Chambesy w dniach 
23—30 sierpnia 1977 r. Wynikiem obrad są dwa teksty wspólne: O 
Bogarodzicy oraz Istocie i cechach Kościoła.

Trzecie posiedzenie plenarne odbyło się w dniach 20—24 sierpnia 1979 
r. w  Bonn-Beucl w  siedzibie grecko-prawosławnego .metropolity. Przy
jęto tam i podpisano dwa teksty wspólne: Jedność Kościoła i  Kościoły  
lokśalne oraz Granice Kościoła.

Niniejszy podwójny numer Kwartalnika Teologiczno-Filozoficznego 
„Posłannictwo” w większej swej części poświęcony jest prezentacji do
tychczasowych wyników rozmów starokatolicko-,prawosławnych. Zawiera 
gruntowne opracowania tej tematyki (wraz z dokumentami) czołowych te
ologów starokatolickich bpa Ursa Kiiry’ego i ks. Wernera. Kiippersa 
(dziś już nie żyjących) opublikowane w „Internationale Kirchliche Zeits- 
chrift” (TKZ) w języku niemieckim. W oryginale tytuły owych opraco
wań mają następujące brzmienie: bp Urs Kury: Die letzte Antwort der 
w thodoxen  Petersbwrger Kommission a;n die altkatholische Rotterd.amer 
Komission IKZ 1968, z. 1, s. 29—47 oraz z. 2, s. 81— 108; ks. Wer
ner Kiippers: Der orthodox —  altkatholische Dialog nimmt Gestalt o.n, 
IKZ 1973, z. 2—3, s. 182— 192; tenże: Orthodox —  altkatholischer Dia
log, IKZ 1976, z. 1, s. 1— 33; 1978, z. 1, s. 29—47; 1979, z. 4, s. 244— 260.



Bp Urs Kiiry

Ostatnia odpowiedź Prawosławnej Komisji 
Petersburskiej dla Starokatolickiej Komisji 
Rotterdamskiej (doręczona 10 września 
1913 r. na Międzynarodowym Kongresie 
Starokatolików w Kolonii)

część I

Jak wiadomo, d ialog1 prawosławno-starokatolicki rozwinął się w sze
rokim ujęciu na obu Bońskich Konferencjach Unijnych, które odbyły się 
w  łatach 1874 i 1875 pod kierownictwem I. von Dóllingera. Ponieważ do 
trzeciej konferencji nie doszło, dialog był prowadzony potem na kongre
sach starokatolickich w formie osobistych spotkań i licznych publikacji. 
Pertraktacje weszły w nowe stadium, gdy w roku 1889 starokatoliccy bis
kupi Holandii, Niemiec i Szwajcarii zawarli tzw. Unię Utrechcką. Wyzna
nie wiary biskupów starokatolickich V zaw arte w *ej konwencji, pozosta
wiło w  świecie prawosławnym, zwłaszcza w Rosji, trwałe wrażenie. W ro
ku 1893 powołał więc Święty Synod Kościoła Prawosławnego w Rosji ko
misję teologiczną dla przestudiowania sprawy unii ze starokatolikami (Ko
misja Petersburska). W skład komisji weszli m.in. arcybiskup Antoniusz 
z Finlandii (przewodniczący), protoprezbiter Janyszew, generał Kirejew 
i prof. W. Bołotow. W roku 1894 została też powołana, stosownie do uchwa
ły III Międzynarodowego Kongresu Starokatolików w Rotterdamie, Ko
misja ds. Unii (Komisja Rotterdamska), której pierwszymi mianowanymi 
członkami byli: przewodniczący J.J. van Thiel, profesorowie: E. Michaud,
H. Reusch, J. Langen, J. von Schulte. W ciągu najbliższych lat wym ier 
niono pomiędzy obiema komisjami szereg orzeczeń3, z których większa

I. Dr teol. Cb. Oeyen zam ieści! w czasopiśmie Internationale Kirchliche Zeitschrif, 
Bern (Szwajcaria) obszerny „Chronologiczno-bibliograficzny przegląd dyskusji na 
temat zjednoczenia pom iędzy Prawosław nym  Kościołem  W schodu i Starokato
lickim  K ościołem  Unii Utreehckiej, na co należy z  naciskiem  zwrócić uwagę (rocz
nik 1967, s. 29).

2. Dosłowny tekst zamieszczono w książce autora „D ie altk^tholische Kirche  
(Evangelisehes Verlagsw erk 1K6).

3. Por. Oeyen, ibidem, s. 41.
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część została opublikowana w  Reuue Internationale de Theologie (RITh).
Tylko trzy ostatnie orzeczenia, a mianowicie prawosławne z lat 1907 i 1913 
oraz starokatolickie z roku 1908 nie były nigdy opublikowane. Najważniej
szym z nich, które mogło spowodować decydujący zwrot, gdyby nie w y
buch pierwszej wojny światowej, byio orzeczenie petersburskie z roku 
1913. Zostało ono uroczyście przekazane przez ks. dra Dimitra Jaksziea 
arcybiskupowi Gulowi z Utrechtu, ówczesnemu przewodniczącemu Ko
misji Rotterdamskiej, na IX  Międzynarodowym Kongresie Starokatolików 
w Kolonii dnia 10 września 1913 r. * Podczas gdy dwa pierwsze orzecze
nia zajmowały się spornym problemem Filioąue, ostatnia odpowiedź Ko
misji Retersburskiej zawiera również rozważania na temat problemu Eu
charystii oraz ważności święceń starokatolickich i dochodzi do godnego 
uwagi wyniku, że jakkolwiek powinny być jeszcze usunięte pewne niejas
ności, co do wszystkich trzech punktów, zjednoczenie jest wkrótce moż
liwe.

Wywody tego orzeczenia są zrozumiałe tylko w  pełnym brzmieniu, a oba 
poprzednie orzeczenia są w zasadzie znane, podajemy przeto naprzód krót
kie ich streszczenie, następnie przytaczamy ostatnią odpowiedź Komisji 
Petersburskiej dosłownie i zamykamy całość kilkoma wypowiedziami na 
temat problemu Filioąue o charakterze zasadniczo teologicznym.

Orzeczenie Komisji Petersburskiej z dnia 6/19 lipca 1907 r.
(podpisane przez Sergiusza, arcybiskupa Finlandii)

W orzeczeniu, które zawiera odpowiedź na opinię Komisji Starokato
lickiej z roku 1897 6, uznano naprzód stałość katolików, z jaką oni trwa
ją przy uznanej przez obie strony zasadzie, aby „znaleźć podstawy obopól
nej zgodności we wierze niepodzielonego Kościoła”. Wychodząc z rozróż
nienia między dogmatem a teologiczną opinią naukową, stwierdzono, iż 
opinia teologiczna jest dopuszczalna, jeśli nie jest sprzeczna z dogmatem. 
W związku z Filioąue, jak to rozumiał św. Augustyn, należy co najmniej 
zapytać, czy to nie prowadziłoby do ograniczenia nauki o jedynej zasadzie 
lub jedynej przyczynie w Bogu. Starokatolicy uznali wprawdzie na Boń- 
skich Konferencjach Unijnych ważność nauki o jedynej zasadzie, lecz Ko
misja Rotterdamska skłania się wyraźne ku temu, aby przyjąć naukę
o Synu jako o „przyczynie” lub „współprzyczynie” co do pochodzenia Du
cha Świętego od Ojca. Poza tym biskup Th. Weber usiłował uzasadnić 
Filioąue jako „dogmat filozoficzny i zachować go 6. Orzeczenie przedsta

4. Sprawozdanie z I X  M iędzynarodowego Kongresu Starokatolików  w  Kolonii. Opra
cował ks. M . Kopp M undelifingen i ks. A dolf Kttry, Bazylea, IK Z  1913, t . 
433 i n.

5. RITh 18*7, s. 1, por. 18*9, s. 1.
G. Teodor W eber: Trinitat u. W eltschopfung, Gotha 1984.
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wia starokatolikom osiem tez dla usunięcia wynikających z tego niejas
ności (na ktÓTe starokatolicy już po części wyrazili zgodę). Tezy te stwier
dzają w najważniejszych punktach co następuje:
1. Duch Święty jest równy co do istoty z Ojcem i Synem.
2. Prawosławni uznają wolność wypowiedzi w wykładzie nauki dogmaty
cznej, tak dalece, jak to nie jest sprzeczne z dogmatem.
3. Wyrażenie, że Syn jest przyczyną, choćby wtórną, pochodzenia Ducha 
Świętego, jest niedopuszczalne. Koliduje ono z nauką, iż Ojciec jest jedy
ną przyczyną. Zamiast tego należy powiedzieć: „przez Syna” , w tym zna
czeniu; że Syna rozumie się jako „warunek” pochodzenia Ducha Święte
go od Ojca.
4. Między nauką Augustyna i tą drugą (czytaj: i grecką) zachodzi podsta
wowa różnica.
5. Należy odrzucić naukę Augustyna, że Duch Święty pochodzi od Ojca 
i Syna jako z jednej zasady (unum principium). Prawosławni tylko dla
tego nie oddalili zdecydowanie nauki Augustyna, ponieważ uważali za 
możliwe wykładać Filioąue w  znaczeniu formuły wschodniej — „przez 
Syna” .
6. Różnica językowa o wielkiej doniosłości rzeczowej polega na tym, iż 
wyrażenie „pochodzić” (£-znooi:ÓHrri>uL — ekporeuestai) nigdy nie było stoso
wane przez greckich ojców, gdy była mowa o pochodzeniu Ducha Świętego 
od Syna, lecz tylko,, gdy była mowa o pochodzeniu od Ojca. Natomiast 
Augustyn nie czyni tej różnicy i stosuje słowo .„procedere”  w obu Wypad
kach, zarówno gdy chodzi o wieczne pochodzenie, jak i o zesłanie Du
cha Świętego w czasie.
7. Filioąue nie jest przyczyną, która doprowadziła do rozdziału między K o
ściołami Wschodnim i Zachodnim i nie może też dzisiaj stanowić impe- 
dimentum dirimens dla przyszłego zjednoczenia, gdy będzie — pod pew
nymi warunkami — stosowane jako prywatna opinia teologiczna. Może 
ono jednak doprowadzić do przyjęcia podwójnej zasady Bóstwa, jeśli bę
dzie wprowadzone z nieubłaganą, konsekwencją. Należy przeto zapytać, 
aby nie być źle zrozumianym, czy Filioąue nie wymaga pewnej korekty ze 
wschodniego punktu widzenia. Jest to zadaniem dociekań teologicznych, 
•aby w 1 przyszłości orzec, jakby to miało się stać.
8. Byłoby wskazane, aby wykluczyć wszelkie nieporozumienia, by staro
katolicy przyznali się wyraźnie do nauki o jedynej zasadzie i jedynej przy
czynie w Bogu i wyraźnie odrzucili naukę o wspólnym spiratio Ducha 
Świętego przez Ojca i Syna.

Orzeczenie kończy się zdaniem: „Można by przypuszczać, że tylko jas
ne wypowiedżi, nie dopuszczające do nieporozumień, doprowadzą do usu
nięcia wszystkich przeszkód, i do zgody pod tym względem.
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Orzeczenie Komisji Rotterdamskiej z dnia 9 marca 1908 r.
{podpisane przez przewodniczącego komisji J.J. van Thiela, biskupa

Deventer)

Naprzód zwrócono w  orzeczeniu uwagą na to, że odpowiedź na opinią 
Komisji Rotterdamskiej z roku 1897 nastąpiła po tak długim czasie, lecz 
nie ukrywano i rozczarowania co do tego, że dotychczasowe oświadczenia 
starokatolików uważa się ciągle jeszcze za niewystarczające. Dlatego na
leży powtórzyć, co podnoszono już często w czasie dotychczasowych per
traktacji: zjednoczenie rozmaitych Kościołów może nastąpić jedynie na 
podstawie przyjęcia w wierze tych nauk, które przekazał jeden, święty, 
katolicki i apostolski Kościół, posiadający nieomylny autcrrytet jako ciało 
Chrystusowe. Aby nauki te miały charakter ogólnie obowiązujący, powin
ny one być: a) wyraźnie uzasadnione w Piśmie św., b) potwierdzone i zde
finiowane przez Sobór ekumeniczny, c) przyjęte przez consensus patrum. 
Ponownie zwrócono uwagę na różnicę między dogmatem a opinią teologi
czną i dodano, że opinia teologiczna, jako wynik ludzkiego myślenia, nie 
może rościć sobie pretensji do tego, aby być ogólnie obowiązującą. Należy 
zastrzec wolność co do przyjęcia lub odrzucenia opinii teologicznej. Jest 
samo przez się zrozumiałe, że opinia taka nie może być sprzeczna z dog
matem.

Co do nauki o Duchu Świętym zasady głoszą: Duch Święty jest równy 
co do istotny z Ojcem i Synem. Dogmatem może być tylko to, co powie
dziano w Nicejskim Wyznaniu Wiary o Duchu Świętym. Nie może być do
gmatem, co poza to wykracza. Należy jednak stwierdzić, że Syn uczest
niczy w (immanentnym) pochodzeniu Ducha Świętego od Ojca. Liczne cy
taty (Tertuliana, Atanazego, Hilarego, Bazylego Wielkiego, Epifaniusza, 
Didymusa, Ambrożego, Grzegorza z Nyssy, Cyryla z Aleksandrii, Jana 
z Damaszku) stwierdzają, iż jest to nauką ojców  Kościoła. Z przytoczo
nych cytatów wynika, że ojcowie mają na myśli zesłanie Ducha Świętego 
przez Syna w doczesności jedynie w rozdzielnym związku z immanentnym 
objawieniem Bóstwa. Zdolność Syna do zesłania Ducha Świętego jest 
w stosunku do Niego immanentna. Co do nauki Augustyna oświadczono 
w  szczególności: jeśli Augustyn rzucił nowe światło na przedstawioną przez 
prawosławnych naukę o współdziałaniu Syna przy pochodzeniu Ducha 
Świętego od Ojca,' to miał on na myśli to pochodzenie tylko w  jedności 
istoty osób Boskich, a więc rozumiał ją na podstawie wiecznej przyczyno
wej zasady Bóstwa. Tak więc augustiańska nauka Filioąue jest w  zasadzie 
zgodna z nauką tradycyjną i głosi to samo, co ortodoksyjne „przez” (6td). 
W formule Filioąue nie można więc dopatrywać się herezji. Również nie 
była ona herezją dla starożytnego, niepodzielonego Kościoła. Jeszcze Mak
sym Wyznawca brał w obronę łacińską formę nauki, widząc w niej inny 
sposób ’ wyrazu greckiego „przez” Syna. Augustiańska formuła Filioąue 
jest prywatną opinią, podobnie jak w późniejszym-cżasie przyjęta formuła
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ortodoksyjna „tylko od Ojca” . Jak starokatolicy nie chcą narzucać prawo
sławnym Filioąue, które rozumieją w sensie formuły „przez Syna” , tak 
też prawosławni nie mogą się spodziewać, że starokatolicy przyjmują for
mułę „tylko od Ojca” . W tym  związku podkreślono, że biskup Th. Weber 
reprezentuje w swym filozoficznym uzasadnieniu Filioąue prywatną opi
nię, za którą sam ponosi odpowiedzialność. Uznał on zresztą w swym ar
tykule „Jeszcze raz ku porozumieniu’’ 7, że dogmatyczna nauka o pocho
dzeniu Ducha Świętego — rozpatrywana z kościelnego punktu widze
nia — „nie może być uzasadniona ani rozwinięta w  drodze filozoficznej 
analizy” . W końcu wskazuje się na to, że wątpliwości teologów i prywat
ne opinie' nie mogą być podstawą podziału Kościoła. Jeśli prawosławni 
stosują correctio fraterna wobec starokatolików, należy i tym przyznać 
to samo prawo. Gwoli zwiastowania Ewangelii muszą Kościoły zrezygno
wać ze wzajemnego ekskomunikowania się i powinny szukać pokoju. 
Orzeczenie zakończono prośbą, aby je przedłożyć zbliżającemu się rosyj
skiemu Soborowi w  Moskwie i by tam podjęto uchwały, „które służyłyby 
zagojeniu ran Chrystusowych i zapoczątkowały przez ustanowienie kościel
nej zgody między prawosławnymi i starokatolikami chwalebne dzieło zjed
noczenia podzielonych Kościołów chrześcijańskich”.

Odpowiedź Komisji Petersburskiej z dnia 10 września 1913 r.

W odpowiedzi na orzeczenie Komisji Starokatolickiej z dnia 9 marca 
1908 r., które wyjaśnia niektóre zastrzeżenia członków Komisji Petersbur
skiej, odnośnie do opinii starokatolickiej co do Filioąue, Komisja. Peters
burska, omówiwszy jednocześnie i inne, wcześniejsze, wypowiedzi staroka
tolików tak co do tego samego problemu, jak i dotyczące zagadnienia K o
munii św. i święceń starokatolickich, doszła do następujących wniosków, 
związanych z różnicą zdań między teologami prawosławnymi i starokato
lickimi co do wspomnianych trzech punktów, stanowiących dotąd przed
miot dyskusji.

Ponieważ wnioski dotyczące Pisma św.' zostały już przedłożone przez 
Święty Synod jako wystarczające warunki porozumienia ze starokatolika
mi w wymienionych punktach, zostają one obecnie, na mocy decyzji Świę
tego Synodu z dnia 6 lipca 1912 r. zakomunikowane Czcigodnej Komisji 
Starokatolickiej.

* * *

W poprzednich rozważaniach zwrócił przede wszystkim uwagę Komisji 
Petersburskiej problem Filioąue, wywołując jej zastrzeżenia. Podstawę 
ich  należy upatrywać w  tym, że chociaż różnica ta między Kościołem 
Wschodnim i Zachodnim występowała jasno i wyraźnie i wnet po podziale

7. RITh, 1992 s. 2.
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Kościoła stała się przedmiotem polemiki, sięga ona korzeniami aż do 
czasów niepodzielonego Kościoła, choć wtedy z różnych powodów nie po
dano jej odpowiednim rozważaniom.

Stanowczo potwierdzona nauka świętych Ojców starożytnego Kościoła 
Wschodu co do Trójcy Świętej uznała, że Bóg Ojciec jest jedynym prapo- 
czątkiem i jedyną praprzyczyną, przez którą jest ukazane wszystko, co 
istnieje w  Bóstwie. W teologii Wschodu w  ogóle jest przez świętych O j
ców tak jasno wyrażona zasada, że nauka, która u wielu z nich występuje 
w  związku z tym, a mianowicie nauka o „zajaśnieniu” lub pochodze
niu Ducha Świętego od Ojca przez Syna (6i& xoC mou) nie wskazuje na 
Syna wraz z Ojcem jako na przyczynę (am>c) Ducha Świętego, jeśli się 
tego „zajaśnienia” nie odnosi do doczesnego zesłania Ducha Świętego na 
świat, lecz do życia Bóstwa w wieczności.

Na Zachodzie zaś już w starożytności, począwszy od wielkiego nauczy
ciela zachodniego Kościoła, św. Augustyna, który próbował wyjaśnić ta
jemnicę Trójcy Świętej w sposób spekulatywny, wypowiadano specjalną 
opinię o pochodzeniu Ducha Świętego nie od Ojca, lecz również i od Syna. 
Opinia ta, zwłaszcza formuła Filioąue, jeśli się do niej nie daje specjal
nych ograniczających wyjaśnień, może, jak uważają teolodzy Wschodu, na
prowadzić na myśl o dwu początkach lub przyczynach w wewnętrznym 
Boskim życiu, gdyż w tym wypadku i Syn również, podobnie jak Ojciec, 
jest uznany za sprawcę istnienia Ducha Świętego i jako przyczyna, jakkol
wiek drugorzędnie, po Ojcu. Św. Augustyn sam nadał próbie racjonalnego 
wyjaśnienia nauki o Trójcy Świętej w  ogóle tylko znacznie osobistej opi
nii, która może podlegać nowej próbie i poprawie. Jednocześnie — jakby 
chcąc zapobiec dwu wymienionym wnioskom co do dwóch początków 
w Bóstwie, wynikającym z nauki o pochodzeniu Ducha Świętego od Sy
na —  Augustyn oświadczył, że Duch Święty, pochodząc też od Ojca, za
sadniczo (principialiter) pochodzi od Ojca. Jak jednak wiadomo nauka
0 Filioąue została następnie podniesiona do rangi dogmatu i nieprawnie 
sankcjonowano wprowadzenie Filioąue do Symbolu wiary. Jednak augu
stiańskie ex  Patre principialiter et Filio nie zawsze było później na Za
chodzie ściśle przestrzegane, na co wskazuje na przykład wyrażenie pa
pieża Leona III: a Patre et Filio aeąualiter (jakkolwiek papież ten nieuznał 
wprowadzenia Filioąue do symbolu wiary).

Starokatolicy usunęli Filioąue z Symbolu wiary i nie uważają nauki
1 pochodzeniu Ducha Świętego nie tylko od Ojca, lecz również od Syna 
za dogmat, za niezmienną i wszystkich chrześcijan obowiązującą prawdę 
wiary, lecz uznają ją tylko za dopuszczalną opinię teologiczną. Nie widzą 
oni przy tym w opini o Filioąue, tak jak sami ją przyjmują, żadnej sprze
czności z nauką starożytnych Ojców Wschodu, dlatego uznali oni na Kon
ferencji w Bonn w  roku 1875 "tezy zaczerpnięte z dzieł Jana z Damaszku, 
że Duch Święty pochodzi od Ojca { e x  t o v  j h x t q ó s )  jako z początku (aoy.i))
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i przyczyny (■ ćtta) oraz źródła (jtr)łtf|) Bóstwa, i nie pochodzi On od Syna 
(ty . t o i i  m o u ) , gdyż w Bóstwie jest tylko jeden początek (< W ,t ))  i jedna przy
czyna (ama) przez którą wszystko powstaje, co jest w Bóstwie, lecz że 
pochodzi On od Ojca przez Syna ( 6 i a  t o C  u io O ), co starokatolicy przyjęli jako 
zasadę swej nauki. Jeśli tedy Kościół Rzymskokatolicki podniósł prywatną 
opinię teologiczną do rangi dogmatu i potwierdził swym autorytetem nie
prawne włączene (Filioąue) do Symbolu w a ry , i jeśli nawet teolodzy tego 
Kościoła dali podstawę swą nauką o Filioąue teologom prawosławnym 
w ten czy inny sposób, aby dopatrzeć się w  tym dwu początków czy przy
czyn w Bóstwie, to starokatolicy usunęli — przez swe zaprzeczenie dogma
tycznego znaczenia nauki o Filioąue i przez zgodność z tezami zaczerpnięty
mi z dzieł świętego Jana z Damaszku — przeszkody do odbudowy jedności 
między nimi a prawosławnym Kościołem Wschodu.

Jeżeli Komisja Petersburska uważała za konieczne zwrócić się do K o
misji Starokatolickiej, aby wyjaśnić niektóre zastrzeżenia w  tej sprawie, 
to było jej życzeniem usunąć ostatecznie to wszystko co w  tej, je j zda
niem bardzo ważnej, sprawie mogło się wydawać niejasne i by stworzyć 
trwałe podstawy dla zamierzonego zjednoczenia obu Kościołów, tak aby 
w przyszłości nie było powodów do jakichkolwiek niepożądanych zastrzeżeń 
i sprzeczności. U członków bowiem Komisji Petersburskiej budził stoso
wany jeszcze w pierwszej odpowiedzi starokatolików z roku 1896 zwrot: 
„drugorzędna przyczyna” lub „współprzyczyna” w odniesieniu do Syna, 
gdyż zwrot taki, o ile wiadomo, w  ogóle nie występuje u świętych O j
ców  i nie zgadza się z tezami wj'jętymi z pism św. Jana z Damaszku, 
gdzie powiedziano, że w Bóstwie istnieje tylko jeden początek ijedna przy
czyna, a jest nią mianowicie Ojciec, ten zaś zwrot (sc. „współprzyczyna”) 
jeśli się nie dodaje żadnego dodatkowego wyjaśnienia, może nasuwać myśl
o dwóch początkach w  Bóstwie. Biskup Th. Weber nazwał w  jednym ze 
swych późniejszych dzieł pt. „Trójca Święta i stworzenie świata” (1904) 
naukę o Filioąue dogmatem filozoficznym. Oczywiście określenie to znaj
duje się tylko w tym osobiście do biskupa Webera należącym dziele i to 
on mówi o „filozoficznym ” dogmacie, lecz autorytet czcigodnego biskupa 
Webera, który był przewodniczącym Komisji Starokatolickiej, zwrócił na
turalnie uwagę na zastosowaną przez niego wypowiedź i nazwanie nauki
o Filioąue „dogmatem”, choćby nawet filozoficznym, mogłoby wydawać 
się bardziej lub mniej zbliżeniem do rzymskokatolickiego poglądu o obo
wiązku przyjęcia tej nauki przez wszystkich. Tu można by jeszcze dodać 
fakt, że w pewnym współcześnie wydanym starokatolickim podręczniku 
do nauki religii jest Filioąue (jakkolwiek w nawiasach) podane w Symbolu 
wiary (Max Rachel, Starokatolicki podręcznik do nauki religii, przewod
nik dla dzieci starokatolickich przystępujących do pierwszej Komunii i dla 
uczących się nauki chrześcijańskiej, jak i dla starszych klas szkoły po
wszechnej, dla szkół średnich i dla własnego zbudowania, Bonn 1905).
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Komisja Petersburska mogła się przekonać z odpowiedzi Komisji sta
rokatolickiej z dnia 9 marca 1908, że starokatolicy uznają teraz jak i przed
tem w swej jasno wyrażonej nauce dogmatycznej co dd pochodzenia Du
cha Świętego, iż Duch Święty, Duch Mądrości, pochodzi od Ojca (Jan 
15, 26) i odmawiają dogmatycznego autorytetu wszelkiej dalej posuwają
cej się nauce, uważając ją za pogląd prywatny lub za opinię teologiczną. 
Tak mianowicie traktują oni naukę św. Augustyna o Filioąue jak też nau
ki teologów Wschodu o pochodzeniu Ducha Świąt ego a Potrę solo. ZwTot 
użyty przez biskupa Webera przypisuje się jemu osobiścies zauważając, 
że on, mówiąc o dogmacie „filozoficznym ”, nawet sam nie miał na myśli 
by ustalać dogmat teologiczny, jak wyraźnie wynika z napisanego, przez 
niego artykułu „Jeszcze raz ku porozumieniu” w „Revue Internationale de 
Theologie” , 1902. I chociaż nauka o Filioąue w  samej odpowiedzi na in
nym miejscu jest podana jako „nienaruszalna” teologiczna opinia, powin
no jednak słowo „nienaruszalny” zawierać według wyjaśnienia, którego 
wkrótce po tym udzielił bp van Thiel generałowi Kirejewowi, jedynie 
myśl, iż opinia ta — w przekonaniu starokatolików — nie jest sprzeczna 
z dogmatem, a omawiany wyraz mógłby być zastąpiony przez słowo „do
puszczalny” . Starokatolicy sami przyjmują augustiańskie Filioąue jako 
opinię nie dotyczącą istoty wiary tylko dlatego, ponieważ uznają tę opi
nię jako bezwarunkowo zgodną z  nauką wiary i nie znajdują różnicy po
między Filioąue i greckim 6uk xov mofi.

Wyjaśnienia te, zawarte w ostatniej odpowiedzi Komisji Starokatolic
kiej, które wyraźnie wskazują, że jeśli nawet starokatolicy zachowują nau
kę o Filioąue, to jednak nie przypisują jej takiego dogmatycznego znacze
nia, jakie ona posiada w Kościele Rzymskokatolickim, pragnąc zaś zacho
wać Filioąue w sensie przez nich rozumianym jako 8id t o u  moC przyznają 
też taką samą swobodę innym, by trwać przy nauce o pochodzeniu Du
cha Świętego, o Patre solo. Nie podnoszą oni żadnych zarzutów przeciw 
tym, którzy taką naukę przyjmują, różniąc się tym od Kościoła Rzymsko
katolickiego. Komisja Petersburska, witając z radością te wyjaśnienia, 
uważa ze swej strony:

1. że w  sprawie pochodzenia Ducha Świętego mogą służyć — jako 
właściwa podstawa dla zgody między starokatolikami i chrześcijanami 
wschodnimi — przyjęte w  roku 1875 przez. obie strony na Konferencji 
w  Bonn tezy z dzieł św. Jana z Damaszku; oficjalne, zdecydowane ich 
potwierdzenie musi być niezbędnym warunkiem znajdującego się w  per
spektywie zjednoczenia Kościołów, Nie byłoby całkiem pożądane odchyle
nie od dosłownego brzmienia tych tez i odstąpienie od zasady, że w  Bó
stwie jest jeden początek (dpy.r]) i jedna przyczyna (aixtx), gdyż w  ten 
sposób można by stworzyć podstawę do nieporozumienia, jakoby w  nauce 
starokatolików o Filioąue znajdowało się uznanie dwu zasad (principiów) 
w Bóstwie. Wiadomo, że jeszcze przed podziałem Kościoła św. Maksym
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Wyznawca uznał za dopuszczalną łacińską formułę Filioąue, która w Kon
stantynopolu wzbudziła zastrzeżenia Greków, widzących w niej jedynie 
sposób wyrażenia greckiego Sta t q O uloti. Wierzył on przy tym. i wyraźnie 
zaznaczył, że chrześcijanie zachodni nie chcą czynić przez tę formułę Sy
na przyczyną Ducha Świętego (ow. alriau jroimii/n-g), wiedzą bowiem, że je
dyną przyczyną (uiai aitćat) jest Ojciec. Dlatego chrześcijanie wschodni 
uważają również obecnie w wymienionych tezach, wyjętych z pism św. 
Jana z Damaszku, za ważny nie tylko zwrot iua ag/ri, lecz również [ua 
alxta.

2. Jest konieczne, aby u starokatolików było wyraźnie podkreślone 
w  podręcznikach nauki wiary, a tym bardziej w księgach symbolicznych, 
że augustiańska nauka o Filioąue nie jest dogmatem wiary, lecz jedynie 
prywatną teologiczną lub lepiej powiedzieć — naukową opinią szkolną, 
i że ona jako taka nie jest obowiązująca nie tylko dla innych Kościołów, 
lecz również dla członków Kościoła starokatolickiego oraz że nie jest ona 
czym innym jak tylko naukowo-teologicznym sposobem dotyczącym wy 
rażenia tajemnicy Trójcy Świętej.

3. Jest konieczne, aby nie było w żadnym wypadku dozwolone włącze
nie Filioąue do podre.czników nauki wiary, nawet podane w nawiasach, 
jak to się zdarza w starokatolickich katechizmach (w podanej wyżej książ
ce M. Rachela), przeciwnie musi być zaakceptowany brak podstaw praw
nych tego włączenia ze strony rzymskokatolickiej w  związku z ósmym 
członem Symbolu wiary.

* * *
Co dotyczy dogmatu o świętej Eucharystii, względnie' obecności Jezusa 

Chrystusa w  Komunii Świętej, oświadczają czcigodni członkowie Komisji 
Rotterdamskiej w odpowiedzi z dnia 19 listopada 1898 r., że „starokatolicy 
wierzą w ten dogmat nie mniej niż prawosławni” i „że istnieje zgodność 
w  wierze i dogmacie między Kościołem Wschodnim i Kościołem Staroka
tolickim” . Oświadczenie to, jak i owo, które złożono rok wcześniej, co 
do całkowitej zgodności między starokatolikami i papistami w ustalonej 
dogmatycznie nieodmiennej” nauce o świętej Eucharystii, skłoniło K o
misję Petersburską do wiary — z wyczuciem całkowitego zaufania co do 
jego szczerości —  że pomiędzy prawosławnymi i starokatolikami nie ist
nieje rzeczywiście różnica co do tego dogmatu wiary i nie znajduje się 
nic, co mogłoby stanowić przeszkodę w  zjednoczeniu obu Kościołów. Lecz 
w  związku z tak ważnym i istotnym dogmatem wiary uznaje Komisja 
Petersburska za całkowicie usprawiedliwone, aby życzyć sobie, by oświad
czeniom składanym przez starokatolików o ich zgodzie z prawosławnymi 
odpowiadała również formuła nauki, która byłaby podana jako dokładny 
wyraz wiary katolickiej i nie była nieokreślona, dwuznaczna i nie wyklu
czająca możliwości, by podłożyć jej treść i sens, który nie jest uznany przez 
Wschodni Kościół Prawosławny.
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Komisja Petersburska, rozważając rozmaite wypowiedzi starokatoli
ków na temat świętej Eucharystii z lat 1896 i 1898, nie znajduje w nich — 
jakkolwiek nie pragnie w żadnym wypadku ze swfcj strony doszukiwać 
i dopatrywać się jakiejkolwiek niezgodności poglądów, kryjącej się pod 
różnicą wyrażeń — dokładności w tej mierze, jaka wydaje się samo przez 
się zrozumiałą ostrożnością w tej- tak ważnej sprawie.

Nie chodzi o to, aby w tych wyrażeniach unikano stosowania wyrazu 
„transsubstancjacja” . Komisja Petersburska pozwala sobie przypomnieć 
teologom starokatolickim, że ze strony prawosławnych nie wyrażono przez 
to życzenia, aby „usunąć wyraz transsubstancjacja w  imię wiary. W punk
cie I rozdz. II odpowiedzi Komisji Petersburskiej z dnia 11/24 sierpnia 
1897 nie użyto słowa „transsubstancjacja” . Zaproponowaną starokatoli
kom do przyjęcia naukę wyrażono w następujących słowach: „Chleb i wi
no zostają w świętej Eucharystii po konsekracji w sposób dla nas nie
wyjaśniony przemienione w  Ciało i Krew Pańską prawdziwie, rzeczywiście 
i istotnie” .

Komisja Petersburska, która również zgadza się z wyjaśnieniami Ko
misji Rotterdamskiej co do późniejszego wynalezienia słowa „transsubstan
cjacja” i co do związanego z tym na Zachodzie niebezpieczeńtwa przyjęcia 
zniekształcających, wręcz odrażających wyobrażeń, nie uważa obecnie nie- 
przyjęcia tego słowa w żadnym wypadku za poważny powód do zwątpie
nia o prawomyślności starokatolików w zakresie nauki i obecności Chry
stusa w świętej Eucharystii i nie uznaje tego przeto jako impedimentum  
dirimens do zjednoczenia Kościoła.

Dwie następujące uwagi wskazują, w jakim sensie Komisja Peter
sburska uznaje za wystarczające przedstawione przez starokatolików w y
powiedzi:

1. Kościół starożytny wierzył w  przemianę (neTCtfW.r)) świętych darów 
wskutek działania Ducha Świętego w Ciało i Krew Pańską. Wyraźnie jest 
to usankcjonowane tak przez Ojców Kościoła, jak i w pierwszych litur
giach okresu starożytnego. Nikt nie zarzuciłby tym słowom, że mogą spo
wodować jakiekolwiek zniekształcające wyobrażenie. Wobec tego nie ma 
tu miejsca dla przytoczonych rozważań starokatolickich teologów przeciw 
terminowi „transsubstancjacja” .

Przy tym unika się również tego terminu w  wykładzie dogmatu doko
nanym przez Komisję Rotterdamską na temat świętej Eucharystii. Więcej 
jeszcze. Co do stosowania tego terminu i innych identycznych zauważa 
Komisja Rotterdamska, że one w  nauce Ojców Kościoła często miały 
w ogóle tylko to znaczenie, że chleb i wino po konsekracji nie były wię
cej tym, co poprzednio, zwykłym pokarmem, lecz stały się mistycznym 
Boskim pokarmem; A w  „Revue Internationale de Theologie” , na które 
wskazuje Komisja Rotterdamska w  swej ostatecznej odpowiedzi, czyta się 
wprost, że wszystkie wyrażenia należy wykładać w  sensie duchowym, a mia
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nowicie słowa, którymi posługiwali się Ojcowie Kościoła dla wyjaśnienia 
sakramentalnych zmian chleba i wina, które przestają być zwykłym Chle
bem i winem, a wskutek konsekracji stały się prawdziwymi symbolami 
ofiary Chrystusa, Jego Ciałem i Krwią za nas wydanymi, (aussi doit-on  
interpreter dans le sens spirituel toutes les ezpressions dont les P e
res se servent pour expliquer le changement sacramentel du pain et du vin 
ąui cessent d’etre un pdin et un vin simplement ordinaires, et qui devien- 
nent, par la conseration, les symboles vrais du sacrifice du Christ, de Son 
Corps e t de Son Sang livres pour nous (1896, s. 141). Pozostawiając decyzję 
własnemu teologicznemu sumieniu starokatolików, czy ich wyżej przyto
czone wypowiedzi zgadzają się ze słowami w  „Revue” , które właściwie w y
rażają raczej naukę o świętej Eucharystii zbliżoną do kalwińskiej, Ko
misja Petersburska uważa, że prawosławni mają uzasadnione podstawy, 
aby słowa „przemiana”  w  związku z świętą Eucharystią nie rozumieć w  tak 
szerokim zakresie, jak to czyni Komisja Rotterdamska, lecz w sensie spe*- 
cjalnym, jaki ono posiada u Ojców Kościoła, gdy służy jako określenie dla 
mistycznej, cudownej przemiany Chleba i wina w prawdziwe Ciało i praw
dziwą Krew' Chrystusa, następującej dzięki wszechmocy Bożej, analogicz
nie do przemiany wody w wino w  Kanie (Cyryl z Jerozolimy), (por. po
równanie przemiany eucharystycznej z cudem przemienienia laski w  węża, 
z wypłynięciem wody ze skały na pustyni, sprowadzeniem ognia z nieba 
przez proroka Eliasza, ze słowami Stwórcy na początku świata — Ambro
ży: De mysteriis 52). Komisja Petersburska nie moż‘e się więc powstrzymać 
od wyrażenia gorącego pragnienia, aby słowo to zotało przyjęte przez sta
rokatolików do formuły dotyczącej przedstawienia nauki o świętej Eu
charystii.

2. Kościół wschodnio-prawosławny, który odrzuca tak zwane „kaper- 
naickie”  wyobrażenia i rozumie świętą Eucharystię jako Boskie poży
wienie, duchową ucztę, niebiański pokarm, wyznaje w analogiczny spo
sób — zgodnie z Kościołem starożytnym, że pod postaciami chleba i  w i
na otrzymują wierni prawdziwe Ciało i prawdziwą Krew Jezusa Chry
stusa w  sposób prawdziwy i materialny do ust i do ciała, tak pobożnych, 
dla pierwszych ku zbawieniu, dla ostatnich ku potępieniu. Ta wiara sta
rożytnego Kościoła nie znajduje również dostatecznego, lub lepiej powie
dzieć — w ogóle nie znajduje wykładu w  wyjaśnieniach Komisji Rotter- 
damskiej. Przeciwnie: słowa znajdujące się w  je j ostatniej odpowiedzi, 
iż „Jezus Chrystus obecny jest w  poświęconym Chlebie i winie duchowo 
(K V £ t)iła x ix a > e), a nie cieleśnie < 6 « o x d 4w o )  mogą prowadzić do wniosku, że 
starokatolicy prawdopodobnie nie trzymają się wspomnianej wiary staro
żytnego Kościoła. Komisja Petersburska nie chce twierdzić tego o czci
godnych teologach Kom isji Rotterdamskiej, przyjmując, że użyte słowa 
mogą mieć i inne znaczenie, pragnie tylko zwrócić uwagę, jak dalece — 
z  jej punktu widzenia —  wykład dogmatu zastosowany przez starokato-
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lików wydaje się być niedostateczny, aby wyrazić całą naukę wiary Koś
cioła Prawosławnego w jej całkowitej doskonałości. Komisja Petersburska 
przedstawiając te uwagi teologom starokatolickim, czyni to w przekona
niu, że w tak rzeczywiście ważnym dogmacie wiary, jakim jest dogmat
o Eucharystii, nie można pozostawić żadnych niejasności, aby błogosła
wione dzieło zjednoczenia Kościołów nie było podobne do budowli wznie
sionej na piasku. Komisja Petersburska ma wszelkie podstawy do twier
dzenia, iż prawdziwa nauka wiary Kościoła katolickiego o Komunii świę
tej jest teologom starokatolickim doskonale znana. I jeśli w  odpowiedziach 
Komisji Rotterdamskiej deklaruje się całkowitą zgodność między teologa
mi starokatolickimi i prawosławnymi w wierze i w  dogmacie, to dla teo
logów  starokatolickich nietrudno jest znaleźć w  skarbcu nauki Ojców 
Kościoła starokatolickiego bardziej precyzyjne i dostosowane wykłady 
dogmatu, które odpowiadają wprost prawosławnemu sposobowi wykła
dania.

* * *

W sprawie ważności święceń starokatolickich pozostaje Komisja Pe
tersburska, po dwukrotnej wymianie zdań z Komisją Rotterdamską, 
w  istocie rzeczy przy swoim wcześniejszym postanowieniu, które zostało 
przedstawione w sprawozdaniu dla Świętego Synodu z roku 1893. Komi
sja, uważając hierarchię utrechcką na podstawie dziejów jej powstania 
za nieprawidłową, nie uważa tej nieprawidłowości za taką, która by w y
kluczała możliwość uznania święceń utrechckich za ważne i sądzi, że 
zależy to od oceny najwyższego autorytetu kościelnego czy należy zapew
nić starokatolikom wyrozumienie i przyjąć ich biskupów w  ich godnoś
ciach do społeczności kościelnej, czy też głosić ich święcenia za nieważne. 
W szczegółach komisja przyznaje, że dokonanie święceń Korneliusza 
Steehovena, pierwszego arcybiskupa Kościoła niezależnego od Rzymu, od 
którego zaczyna się hierarchia starokatolicka, jaka powstała bez zgody 
papieża a przy następnych święceniach była kontynuowana nawet przez 
ekskomunikowanego biskupa, nie jest sama w sobie tak znaczną niepra
widłowością, aby święcenia biskupie uznać w  ścisłym znaczeniu tego sło
wa za niedozwolone (illicitam) lub nawet nieważne (invalidam). Żądanie 
zezwolenia papieskiego jest zarządzeniem pochodzącym z okresu, który 
nastąpił po odpadnięciu Kościoła zachodniego od ortodoksyjnego i zostało 
ono wprowadzone, aby Kościoły zachodnie podporządkować władzy papies
kiej. Suspendowanie zaś i ekskomunikowanie dokonywane przez władzę koś
cielną, która sama znajduje się pod klątwą, nie mogą same w sobie mieć 
dla osób dotkniętych tą karą skutków, jakie pociągają za sobą podobne 
kary w Kościołach ortodoksyjnych.

W okolicznościach, w jakich dokonano wyboru i święceń Steenhovena, 
znajduje Komisja Petersburska przesłankę w tym sensie, że uchwała 
Kościoła w  Utrechcie, aby ustanowić sobie- arcybiskupa, jeśli się nie roz
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patruje sprawy z punktu widzenia specyficznie rzymskich żądań, lecz trak
tu je  się ją z punktu widzenia ogólnych zasad kościelnych, nie zawiera 
w  sobie niczego gorszącego, istotnie sprzecznego z porządkiem kościelnym 
i można ją usprawiedliwić godnymi uwagi rozważaniami:

a) Kapituła utrechcka miała podstawy, by sądzić, że również w okre
sie zarządu Kościoła utrechckiego przez wikariuszów apostolskich, to zna
czy na sposób zarządzania dystryktami misyjnymi, ani arcybiskupstwo 
utrechckie, ani kapituła utrechcka nie przestały istnieć i również w  tej 
formie zachowały wszystkie dawniej posiadane prawa, w tym prawo w y
boru arcybiskupa.

b) Kościół holenderski miał prawo, jak każdy inny, domagać się pra
widłowej administracji biskupiej i o nią zabiegać, zamiast podlegać ad
ministracji papieskego pełnomocnika, miał on prawo traktować opór Rzy
mu wobec tych prawnie uzasadnionych żądań jako akt samowoli i despo
tyzmu, przy czym wynikające z żądzy władzy pretensje były maskowane 
bezpodstawnymi podejrzeniami, że Kościół utrechcki popadł w  jansenizm.

c) Utrechtczycy mogli uważać biskupa Varleta, od którego zwrócili 
się w sprawie wyświęcenia Steenhovena, za niesłusznie prześladowanego, 
jako tego, którzy niewinnie cierpiał w  walce starego Kościoła holender
skiego przeciw jezuitom.

d) Utrechtczycy uciekli się do wyborów arcybiskupa bez papieskiego 
zezwolenia i zatwierdzenia dopiero wtedy, gdy ich próby uzyskania zgo
dy papieża okazały się daremne.

Komisja Petersburska widzi — z punktu widzenia ogólnych norm ka
nonicznych Kościoła Prawosławnego —  bezsporny defekt w święceniach 
biskupich Steenhovena w  tym, że dokonanie święceń nastąpiło przez bis
kupa mającego swe biskupstwo w innym kraju — zwłaszcza dlatego, iż 
zostało dokonane tylko przez jednego biskupa. Komisja Petersburska 
przyznaje, iż obu nieprawidłowości dopuszczono się w sytuacji przymuso
wej wobec oczywistej niemożności uzyskania arcybiskupa w drodze kano
nicznej i po uprzednich daremnych staraniach pozyskania prawnie prze
widzianej liczby biskupów z sąsiednich prowincji do udziału w święce
niach i uproszenia papieża na wyświęcenie przez jednego biskupa.

Co do kwestii, w  jakiej mierze wymienione defekty dyskwalifikują 
święcenia Steenhovena, jak również wszystkie dalsze starokatolickie świę
cenia i o ile pozbawiają ich mocy, uważa się Komisją Petersburska 
uprawniona wypowiedzieć następujące uwagi: _

1. Zachodzące w  starożytności, jak i w  czasach nowożytnych przypadki 
święceń biskupich, dokonanych przez jednego jedynego biskupa, które 
potem były uznane prze? Kościół za ważne, dowodzą, że obecność dwóch 
lub trzech biskupów nie jest absolutnie koniecznym warunkiem ważności 
święceń biskupich, która byłaby wymagana ze względu na istotę Sakra
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mentu i której niedopełnienie mogłoby spowodować • w  sposób nieunik
niony nieważność święceń na zawsze i w  każdych okolicznościach, i że 
Kościół, jeśli uznano to za pożyteczne, może uznać za w‘ażne i prawdziwe 
święcenia biskupa dokonane przez jednego jedynego biskupa. Tak samo 
można też powiedzieć na podstawie praktyki Kościoła starożytnego, co do 
święceń, jakie były dokonywane prze? jednego biskupa, który w danym 
miejscu nie miał prawnej władzy do dokonania tej czynności; również te 
święcenia mogą być uznane przez Kościół za ważne.

2) Jednam nie można uznać za całkowicie bezsporne, że święcenia do
konane przez jednego biskupa albo nieprawidłowe z innych względów ka
nonicznych, muszą być we wszystkich wypadkach w  ogóle uznane za 
ważne, jak przyjmuje Kościół rzymskokatolicki, którzy rozróżnia niepra
widłowość od nieważności i uznaje, że starokatolickie święcenia są ważne 
i nie wymagają powtórzenia, określa je jednak jako niedozwolone.

3) Na podstawie praktyki starożytnego Kościoła można z  całą pewnością 
przyjąć tylko tę zasadę, że „K ościół” —  aby użyć słowa sprawozdania 
Komisji Petersburskiej dla Świętego Synodu, „jako żywy i posiadający 
pełną władzę zbór, przyznał sobie pełnomocnictwo, wydawać oceny o ka
nonicznie nieprawidłowych święceniach i stosować wobec jednych całą 
surowość prawa, ogłosić, że są bez znaczenia i nieważne, inne nato
miast- — które stosownie do dosłownego brzmienia kanonu — również są 
nieprawidłowe, niedozwolone i dlatego nieskuteczne, uwolnić autorytatyw
nie od nieważności i za swym zezwoleniem zatwierdzić. Orzeczenia Koś
cioła co do nieprawidłowości święceń były różne, zależnie od tego, czego 
wymagało dobro Kościoła i od tego, co było możliwe dla Kościoła z uwa-. 
gi na jego stosunek do swoich i obcych, troskę o wierzących, którzy są 
Kościołowi wierni, a także troskę o członków, którzy mogą odpaść” (Spra
wozdanie Komisji Petersburskiej dla Świętego Synodu).

Komisja Petersburska, wypowiadając te uwagi co do starokatolickich 
święceń, uważa jednocześnie za konieczne, stosownie do wniosku zawar
tego w  opinii z roku 1893, zwrócić uwagę na to, że problem uznania lub 
nieuznania hierarchii starokatolickiej może być rozwiązany tylko przez 
najwyższy autorytet kościelny, tj. przez uchwałę Soboru albo przez wspól
ne postanowienie wszystkich prawosławnych autokefalicznych Kościołów 
Wschodu.

Komisja Petersburska, przedstawiając swą opinię co do omawianego 
problemu czcigodnej Komisji starokatolickiej do rozważenia, pozwala so
bie wyrazić ufność, że przedłożone przez nią wywody nie zawierają nicze
go, co mogłoby być trudne do przyjęcia dla teologów starokatolickich 
i okazać się niezgodne z oświadczeniami, które oni złożyli już poprzednio. 
Komisja Petersburska żywi nadzieję, że od dawna wytęsknione zjednocze
nie kościelne jest obecnie bliskie urzeczywistnienia” .
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Tyle mówi pismo Komisji Petersburskiej. W artykule, który powinien 
się niebawem ukazać, m ają /być przedstawione podstawowe teologiczne 
rozważania odnośnie do problemu Filioąue.

Bern bp Urs Kury

CZĘSC II

Zasadnicze rozważania teologiczne 
na temat problemu Filioque

Ostatnia odpowiedź Prawosławnej Komisji Petersburskiej dla Staro
katolickiej Komisji Rotterdamskiej z roku 19131, jak i oba poprzednie 
orzeczenia z lat 1907 i 1908 wykazują wyraźnie, że istniało przede wszy
stkim jedno zagadnienie, które nie było dostatecznie wyjaśnione, a mia
nowicie sformułowanie utrzymane przez starokatolickich teologów dla 
wsparcia Filioąue w  ujęciu zachodnim a zbijane przez prawosławnych, 
głoszące, że Syn jest „współprzyczyną” (lub przyczyną wtórną) pochodze
nia Ducha Świętego z Ojca. W ogólnotrynitarnym związku wydaje się to 
być na pierwszy rzut oka problemem drugorzędnym. W rzeczywistości 
jednak właśnie w  związku z tą rozbieżnością zarysował się istotny roz
łam, który po okresie patrystycznym wystąpił jako zasadniczy podział 
między wschodnią i zachodnią nauką trynitarną. Jeśli więc miałoby być 
możliwe porozumienie na temat pochodzenia Ducha Świętego z Ojca, to 
trzeba porównać nauki trynitarne obu podzielonych Kościołów. To zaś 
jesteśmy w  stanie dziś lepiej uczynić, niż było to możliwe wtedy, gdy 
sporządzano wymienione orzeczenia. Wszak praca teologiczna, która 
w orzeczeniu prawosławnym z  roku 1907 została określona jako „zadanie 
przyszłości” , tak się w  międzyczasie posunęła, że pozwala na szerszy 
i głębszy wgląd w  tajemnicę Boskiej Trójcy. Są też teolodzy prawosławni, 
którzy wykonali w  tym zakresie cenną pracę pionierską, a wśród nich 
przede wszystkim W. Bołotow i  S. Bułgakow.

W. Bołotow, który zdaniem St. Zankowa, jest „najwybitniejszym rosyj
skim historykiem Kościoła” 2, ogłosił w  „Revue Internationale de Theolo- 
gie” (RITh) anonimowo „Tezy o Filioąue”  o wielkiej, dziś jeszcze aktual
nej, doniosłości3. Były one później z pewnymi uzupełnieniami opubliko

1. Por. Internationale Kirchliche Zeitschrift 1968, s. 29— 47.
z. Stefan zanK ow : Das ortAodoxe Christentum des Ostens, Berlin 1922.
3. R ITh 1898, s. 681—712.
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wane w  czasopiśmie „Christliche Lekture”  (1913, s. 535 i n.). S. Bułgakow, 
jeden z  najwnikliwszych systematyków nowszej ortodoksji wschodniej, za
mieścił w tym czasopiśmie artykuł pt. „Capita de Trinitate” 4, a przede 
wszystkim napisał w  książce „Le Paraclete” 5 o Trójcy Świętej i o proble
mie Filioąue w  sposób zasługujący na najwyższe uznanie. Wiemy wpraw
dzie, iż Bułgakow uchodzi za podejrzanego u wielu prawosławnych z po
wodu swej sofiologii. Lecz w jego wywodach o immanentnej Trójcy nie 
odgrywa sofiologia, dotycząca głównie operis ad extra, żadnej roli. Nie 
mamy więc najmniejszych zastrzeżeń, aby dopuścić tu do głosu tych wieL- 
kich wschodnio ortodoksyjnych teologów, jak dalece ma to znaczenie dla 
naszego problemu. Czynimy to wreszcie nie bez nadziei, aby naszym dzi
siejszym prawosławnym partnerom pokazać w ten sposób w  rozmowach, 
jak bardzo się staramy ze swej strony, by podjąć z nimi na nowo dialog 
W  duchu miłości i wzajemnej correctio fraterna, nie rezygnując z pod
stawowego dorobku teologii zachodniej.

* * *

W. Bołotow przedstawia obszerny materiał patrystyczny dla poparcia 
swych tez. Zaprowadziłoby nas za daleko, gdybyśmy chcieli przedstawić 
szczegółowo jego wywody z zakresu historii dogmatów. Również nie mo
żemy tu przytaczać wszystkich jego tez w liczbie 27. Ograniczymy się łu 
do tego, co ma zasadnicze znaczenie.

Godne uwagi jest jego rozróżnienie, które czyni on w przedmowie mię
dzy dogmatem, theologumenon i prywatną opinią teologiczną. (Teolodzy 
starokatoliccy rozróżniają w zasadzie tylko dogmat i prywatną opinię teo
logiczną). Treścią dogmatu jest to, co prawdziwe, prawda przyjęta przez 
cały Kościół i uznana za obowiązującą. Treścią zaś theologumenon jest to, 
co jest prawdopodobne. Rozumie się pod tym opinię, która została przyjęta 
przez O jców Kościoła (jednego lub wielu i posiada znaczenie ekumenicz
ne, lecz co do jej akceptacji lub odrzucenia pozostawia się swobodę. Od 
tego odróżnia się prywatną opinię teologiczną, która jest opinią osób będą
cych tylko teologami lub wprawdzie uchodzą za O jców Kościoła, ale zabie
rają głos jako teolodzy tylko w  określonych sprawach. Ekumenicznym 
theologumenon w  przedstawionym wyżej sensie jest formuła ojców 
wschodnich „przez  Syna”, opinią zaś teologiczną Filioąue Augustyna. 
W przedmowie podkreśla się następnie, że pojęcie przyczyna (arna) jak 
i  „to, co spowodowane” (airtaroi) są w  zastosowaniu do immanentnej 
Trójcy niepojęte, ale nieuniknione. Nawiązując do tego, autor wywodzi, 
że podstawowym zagadnieniem Ojców Kościoła IV wieku nie było pocho
dzenie Ducha Świętego z Ojca jako takie, lecz akcentowanie jedności isto
ty trzech Boskich hipotez w  ich „niestopliwości ((Unverschmolzenheit),

4. IK Z  1936, s. l i i  i  210; 1945, s. 24.
5. Sergiej Bułgakow : Le Paraclete, Aubier, Paris 1944.
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a w  szczególności w  podkreślaniu Boskości Ducha Świętego. Ich wypowie
dzi o pochodzeniu Ducha Świętego są zrozumiałe dopiero z punktu widze
nia tej podstawowej intencji. One orzekają w rzeczywistości, że do po
chodzenia Ducha Świętego z Ojca potrzebne jest „pośrednictwo” Syna, 
już. dlatego „że niemożliwe jest do pomyślenia, aby przyjąć trzecie, jeśli 
brak drugiego” . Hipostaza Ducha „łączy się z hipostazą Syna". Jeszcze 
wyraźniej: „Z  chwilą gdy ten, który wylewa Ducha (xQofio?,tv(>) nazywa 
się Ojcem, to zakłada się, że ma On Syna. Zrodzenie Syna jest „warun
kiem bezwarunkowego wyjścia Ducha Świętego z Ojca” (wg sformuło
wania S. B. Kochomskiego). Ono jest motywem i uzasadnieniem, stanowi 
logiczne prius wyjścia Ducha Świętego z Ojca. Syn zaś nie jest ani przy
czyną, ani współprzyczyną wyjścia Ducha Świętego, nie jest On spirans. 
Wyżej powiedziane nie oznacza więc żadnego ograniczenia tezy, że Duch 
Święty wywodzi się od wieczności z Ojca jako jedynej „prarzeczy” i że 
On od pierwszego absolutnego momentu swego pochodzenia istnieje jako 
doskonała hipostaza. Można to tak sformułować: Duch Święty pochodzi 
z Ojca, podczas gdy Syn egzystuje (Ć3tdęxo«rcrę roO mov). Jako taka dosko
nała od początku hipostaza zostaje wychodzący z Ojca Duch przyjęty 
przez Syna. Dlatego można powiedzieć: Duch Święty „ukazuje się”  przez, 
Syria, objawia przez Niego swą istotę, którą ma od Ojca, On „jaśnieje” : 
przez Syna, znajduje dla siebie nawet formułę: „Duch Święty jest zjedno
czony z Ojcem przez Syna” (yotcuhtetei), przy czym jednak tylko Ojca 
uważa się za przyczynę (oovoę ainoę). To jest sens form uły: z Ojca przez 
Syna.

Po tych wywodach opatrzonych wieloma tekstami Ojców następuje 
znakomita synopsa odpowiednich sformułowań z pism Jana z Damaszku, 
Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nyssy. Na uzyskanej w ten sposób 
podstawie stawia Bołotow właściwe tezy, z których najważniejsze brzmią 
w  następujący sposób:

1. Dogmatem prawosławnym jest tylko prawda, że Duch Święty w y
wodzi się z Ojca i jest jednej istoty z Ojcem i Synem. Dalsze szczegóły na
leży traktować jako theologumena.

2. Pogląd, iż Duch Święty pochodzi z Ojca przez Syna ,stanowi teolo
giczny theologumen przez wprowadzenie do Synodików św. Terezjusza 
z Konstantynopola i potwierdzenie ich przez VII Sobór ekumeniczny 
(choć ty lko-jako wyjaśnienie ósmej form uły wiary a nie jako uchwały 
soborowej).

4. Występujące u Ojców Kościoła zwroty, że Duch Święty, który w y
wodzi się z Ojca przez Syna, oświeca (snAognsi), wskazują na tajemniczy 
wewnętrzny związek Ducha Świętego z Ojcem i Synem, który jest również 
opisany jako wieczne „trwanie”  lub. „spoczywanie”  Ducha Świętego na 
Synu w wewnątrztrynitamym życiu.

5. Sformułowania te mają na myśli identyczność (&vrjtpveg) istoty Du
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cha Świętego z Ojcem i Synem, lecz również i to, że jak Syn jest drugą, 
tak Duch Święty trzecią osobą Trójcy.

6. Sformułowania te odnoszące się do Syna nie są identyczne z tym, 
co ma się na myśli, mówiąc o „pochodzeniu”  z Ojca. •

7. Jest to tylko thełogumen, a nie dogmat, że Duch Święty wywodzi 
się „tylko”  z Ojca.

Z drugiej strony należy podkreślić, co następuje:
.9. Zachodnie Filioąue nie jest identyczne ze wschodnim „przez Syna” .
10. Należy przyjąć, że w okresie przedaugustiańskim formuła ex Pa

tre et Filio stanowiła początkowo niejasny odpowiednik form uły „z Ojca 
przez Syna” .

12. Powiedzenie Augustyna ex  Patre principaliter wyraża mniej niż 
póvoę amoę Ojców wschodnich.

13- Różnica pomiędzy nauką wschodnią i zachodnią tkwi nie tyle 
w  Filioąue, ile raczej w  wyobrażeniu, że Ojciec i Syn stanowią jedno 
principium tchnące Ducha Świętego. Nauka ta jest greckim Ojcom nie
znana. Żaden z nich nie nazwał Syna spirans lub óu^npopoAeuę.

14—16. — Filioąue nie może być traktowane nawet w sensie prywat
nej opinii jako równouprawnione z formułą „przez Syna” . Gdyż formule 
Filioąue brak w Kościele strożytnym równoznacznego uznania, jakie po
siada formuła „przez Syna”  (por. teza 2). Na Zachodzie opiera się Filioąue 
tylko na odosobnionym autorytecie Augustyna.

Ale Bołotow wzywa do zastanowienia:
19. Przeciw prywatnej opinii Augustyna nie podniesiono ze strony 

Kościoła Wschodniego owych czasów żadnego protestu.
20. Wielu chrześcijan zachodnich, którzy nauczali o Filioąue żyło 

i umarło we wspólnocie z Kościołem Wschodnim.
21. Kościół Wschodni czci Ojców starożytnego Kościoła zachodniego 

jako swych własnych. Jest więc samo przez się zrozumiałe, że dla Za
chodu i prywatne opinie tych O jców wydawały się święte.

23. O ile chrześcijanie zachodni nie przedstawili formuły Filioąue VII 
i VIII Soborowi, o tyle nie postawiono im ze strony Wschodu żadnych py
tań dotyczących tej sprawy.

25. Focjusz i jego następcy zachowywali wspólnotę z Kościołem za
chodnim, nie otrzymawszy od niego żadnego soborowego wyrzeczenia się 
jego nauki ani nie żądając go od Zachodu.

Końcowe wnioski Bołotowa:
1. Podziału Kościoła nie spowodował problem Filioąue.
2. Filioąue jako opinia prywatną nie może być uważana za impedi- 

mentum dirimens dla odnowy wspólnoty pomiędzy Kościołem prawosław
nym i zachodnim kościołem  katolickim.

* * *
S. Bułgakow poświęcił problemowi Filioąue w  swej pneumatologii „Le
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Paraclćte” wyczerpujące wyw ody (ss. 87—144), których zasadniczy zarys 
krótko tu podajemy, szkicując również jego naukę o Trójcy Świętej jako 
całość (zawartą w  tym samym tomie ss. 61—86) i w  wyżej podanych arty
kułach zamieszczonych w  IK Z — tak dalece jak to jest konieczne do zro
zumienia problemu Filioąue.

Kościół starożytny
(do Focjusza)

Bułgakow wychodzi od pytania: Czy postawienie problemu, jaki się 
ukształtował w  biegu stuleci i stał się centralnym punktem kontrowersji 
między Wschodem i Zachodem, jest w ogóle słuszne, a mianowicie py
tania: Czy Duch Święty pochodzi tylko z Ojca, czy też z Ojca i Syna?

Kościół starożytny nie znał tego pytania ujętego w sposób tak krań
cowy. Problem bliższego określenia pochodzenia Ducha Świętego z Ojca 
nie istniał w  ogóle dla O jców Kościoła starożytnego. Uważali oni pocho
dzenie Ducha z Ojca, jak zrodzenie Syna za nieprzeniknioną tajemnicę. 
Również formuła niceokonstantynopolitańska, „który pochodzi z Ojca” , 
zwrócona przeciw pneumatomachom, chce jedynie wyznać Boskość Ducha 
Świętego. Greckim Ojcom chodziło głównie o to, aby ustalić monarchię 
Ojca. Temu wymaganiu stało się zadość przez wypowiedź Symbolu. Dla
tego formuła „z  Ojca” nie miała dla nich charakteru ekskluzywnego. 
Przeciwnie: ponieważ traktowali oni wewnątrzboskie korelacje jako tro
jakie a nie dwojakie, stosowali bez zastrzeżeń takie form uły jak: z Sy
nem, przez Syna ,za pośrednictwem Syna. W IV stuleciu ustaliła się na 
Wschodzie formuła Slot, która jednak w  istocie rzeczy nie miała nic 
wspólnego z Filioąue, To można wykazać u Epifaniusza, Cyryla z Alek
sandrii, Didymusa. Jan z Damaszku zamyka tą linię rozwoju. Dla jego 
nauki są dwie rzeczy charakterystyczne: akcentuje on monarchię Ojca 
a jednocześnie troistość wewnątrzboskich układów, które określa on 
w  odniesieniu do pochodzenia Ducha Świętego w  następujący sposób: przez 
Syna, spoczywając na Synu, jaśniejąc przez Syna. Podstawową myślą Ja
na z Damaszku jest, że „O jciec jest podstawą Boskiego bytu Syna i Du
cha Świętego, przy czym Syn uczestniczy w  pochodzeniu Ducha Święte
go, z Ojca w  bliżej nieokreślonym sensie” . Nie ma jednak jeszcze u niego 
systematycznie opracowanej nauki. Z tego punktu widzenia stanowi no
watorstwo późniejsza interpretacja form uły Symbolu: „z O jca” . Lecz to 
nowatorstwo zostało spowodowane przez rozwój nauki na Zachodzie.

' Zachodni kierunek nauki zapoczątkował Augustyn, który po raz pier
wszy uzasadnił Filioąue teologicznie. Zasadniczą cechą zachodnio-augu- 
stiańskiej nauki o Trójcy Świętej jest to, że ona wychodzi nie, jak 
wschodnia, od potrójnej hipostazy, lecz od jedności istoty Boga, przyj
mując bezwzględny homouzjonizm. W  zachodniej nauce nie chodziło pier
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wotnie o trzy hipóstazy względnie osoby, które są jednej istoty, lecz 
6 jedną istotę Boga, w  której powstają osoby wskutek pierwotnych wza
jemnych stosunków, sprawiają to ich relationes originis ad invicem. Trzy 
te osoby różnią się, nie secundum substantiam, sed secundum relationem. 
Zasada jest następująca: Pierwszą osobą jest Ojciec wskutek swego sto
sunku do Syna ,którego On rodzi w  wieczności przez paternitas. Drugą 
osobą jest Syn przez swe narodzenie z Ojca, przez Siliatio. Trzecią osobą 
jest Duch Święty przez pochodzenie z Ojca i Syna‘ przez spitatio, tak da
lece jak Ojciec i Syn tchną Ducha jako podstawowy pierwiastek — 
unutn principium. Do takiego biegu myślenia jest Augustyn zmuszony nie 
tylko przez swój esencjalny homouzjonizm, lecz również przez swą pneu- 
matologię, według której Duch Święty łączy ze sobą Ojca i Syna jako 
miłość; gdy bowiem Duch Święty jednoczy ze sobą Ojca i Syna, to w y
wodzi się On również z nich obu. W ten sposób zachodni filiokwizm jest 
ukierunkowany lecz nie jest systematycznie rozwinięty. Co więcej sam 
Augustyn czyni zastrzeżenia wobec własnych postulatów. Nic też nie mó
wi o jakiejkolwiek polemice przeciw Wschodowi. W istocie rzeczy istniała 
daleko posunięta wzajemna tolerancja wobec tego problemu między 
wschodnią i zachodnią częścią Kościoła (patrz tezy Bołotowa). Było to 
merytorycznie uzasadnione przez to, że artykuł ósmy Symbolu nic nie 
mówi o stosunku Ducha Świętego do Syna w związku z Jego wyjściem 
z Ojca. Ten związek pozostał w sensie dogmatycznym niewiadomą. Do
piero gdy papież zdogmatyzował Filioąue, doszło do sporu, który dopro
wadził Wschód do reprezentowania „antyfiłiokwizm u” .

Kontrowersje grecko-łacińskie

Walkę przeciwko Filioąue rozpoczął Focjusz encykliką z roku 866, skie
rowaną do biskupów wschodnich oraz pismem De mystagogia, które uka
zało się około roku 885. Jako polemista, a takim on jest, pozwala sobie 
mimowolnie przejąć postawienie sprawy w  sposób przyjęty na Zachodzie. 
On jest twórcą „latynizującej polemiki przeciw łacińskiemu Zachodowi” . 
Widoczne jest to przede wszystkim w  tym, iż on — jak chrześcijanie Za
chodu — rozumie pochodzenie Ducha Świętego wyłącznie jako „zależ
ność pochodzenia” (relatio originis). Różni się on od Zachodu w  szczegó
łach wykładu tej zależności pochodzenia. W tym sensie zacieśnia cały 
problem pochodzenia Ducha Świętego z Ojca do zagadnienia „albo w y
łącznie z Ojca, albo z Ojca i Syna” . Wskutek tego to, co powiedzieli grec
cy Ojcowie IV wieku, na których on się powołuje, uzyskuje nowy sens. 
Antyzachodnia formuła Focjusza „tylko z Ojca” jest, zdaniem Bułgakowa, 
łacińskim „Filioąue z odwróconymi akcentami”. Ojcowie Kościoła nie 
używali ani jednej, ani drugiej formuły w  wyłącznym sensie, lecz prze
jęli trzecią, która górowała ponad obiema pozycjami, nawet gdy nie zy
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skała z ich strony ostatecznej klarowności. Kontrowersja doznała fatal
nego dla przyszłości zacieśnienia i zaostrzenia wskutek tego, iż Focjusz — 
jak  i Zachód ■— przyjął założenie, że wyjście Ducha Świętego z Ojca na
leży rozumieć przyczynowo. Argumentował on z punktu widzenia przy- 
czynowo-rozumowego pojęcie arna całkiem abstrakcyjnie, czy w  Bogu 
mogłyby istnieć w  ogóle dwie przyczyny i widział z tego punktu widze
nia w  przyjęciu dwu przyczyn zagrożenie monarchii Ojca. Teolodzy za
chodni odpowiadają ze swej strony dalszym zastrzeżeniem swych tez 
i  mówią o una spiratio duorum, rozumianym przyczynowo. Nie poprawia 
niczego fakt, że rozróżniają oni między Ojcem jako „pierwszą przyczyną” 
i Synem jako „drugą przyczyną” . Lecz to postawienie sprawy opanowało 
wszelkie wschodnio-zachodnie kontrowersje aż do XIII i X IV  wieku 
i trwało aż do X IX  wieku (Hergenróther). Teologia Zachodu stwardniała 
jeszcze bardziej w biegu stuleci przez wprowadzenie arystotelesowsko- 
-scholastycznego schematu pojęciowego do myślenia trynitarnego i dopro
wadziła je do konsekwencji, o których Augustyn w  ogóle nie myślał, pod
czas gdy teolodzy Kościoła Wschodniego uważali niesłusznie Focjusza za 
autentycznego interpretatora greckich Ojców.

Wprawdzie doszło do przejściowego zjednoczenia na Soborze unijnym 
w  Lyonie w roku 1274, choć problem nie był na Soborze powtórnie prze
dyskutowany. Grecy poddali się papieżowi, przyjmując wyznanie wiary 
cesarza Michała Paleologa, zawierające zdanie: credimus spiritum San- 
ctum  plenum et perfectum  verumque Deum ex  Patre jilioąue proceden- 
tem  (Denz. 463). Jednak unia nie przetrwała długo. Po śmierci cesarza 
załamało się zjednoczenie zawarte przede wszystkim ze względów poli
tycznych.

Również politycznie była uwarunkowana unia zawarta na Soborze 
w Ferrarze-Florencji w latach 1438— 1439. W przeciwieństwie do Lyonu 
doszło jednak na Soborze do długotrwałych zmagań. Jako główni opo
zycjoniści przeciwstawili się Markus z Efezu i kardynał Bessarion. Ten 
ostatni opublikował po Soborze obszerne pismo na temat Filioąue. Posta
wienie sprawy pozostało tymczasem w  zasadzie to samo. I tu chodziło
o  pytanie dotyczące prayczynowo rozumianego terminu aitla przy pocho
dzeniu Ducha Świętego tylko z Ojca przez Syna lub z Ojca i z Syna. 
Przeciwnicy powoływali się na odnośne dicta Ojców Kościoła, którzy byli 
dla nich „faktycznie nieomylni” , choć nie znali w  ogóle problemu, nie po
w oływali się na Pismo Święte i na dogmat o Trójcy Świętej jako całość. 
Jak wiele posługiwano się i to w  rosnącej mierze, kategoriami wprowa
dzonymi w  międzyczasie przez scholastykę, wynika z form uły zjednocze
nia, która brzmi następująco: quod Spiritus Sanctus e z  Patre et Filio 
aeternaliter est, et essentiam suam suumąue esse subsistens habet ex  
Patre simul et Filio, et ex  utroąue aeternalier tomąuam ab und prici- 
pio et unica spiraticme procedit (Denz. 691).
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I ta formuła została przez Greków na Soborze przyjęta, lecz potem 
odrzucona. Naukę zachodniego średniowiecza można ująć według słów 
Constitutio de processione Spiritus sancti z roku 1274, według dekretu 
pro Graecis z roku 1439 i dekretu pro Jacobis z roku 1441 (Denz. 460, 
961, 703) w następujący sposób:

1. Duch Święty pochodzi z Ojca i Syna jako z jednego źródła —  pier
wiastka (prinćipium): una spiratione,

2. W yjście Ducha Świętego oznacza Jego productio. To znaczy — Duch 
Święty otrzymuje swój byt i istotę od Ojca i Syna z jednego pierwiastka.

3. Ojciec daje Synowi wszystko poza bytem Ojca (praeter esse pa- 
trem). Wskutek tego otrzymuje i Syn tchnienie Ducha Świętego. Różnica 
między Ojcem i Synem odnośnie do tchnienia jest to różnica pomiędzy 
principium sine principio et principium de principio.

4. Jakkolwiek stwierdza się wieczność trzech osób w  jednym Bogu 
i Panu, najwyższa zasada (przyczynowa), która służy rozumieniu Trójcy, 
jest nieosobowym a jednocześnie przedhipostatycznym bytem, który 
określany jest jako unus Deus, una substantia, una divinitas. Ta bezoso
bowa zasada zakłada w sobie nie tylko jedność trójhipostatycznego Boga, 
lecz również byt hipostaz (solus Pater ex  substantia sua genuit Filium). 
W tej bezosobowej substancji omnia sunt unum. Dopiero przeciwstawie
nie owych relationes originis zakłada rozróżnienie osób: sola relatio mul- 
tiplicat personas.

Nauka zachodnio-scholastyczna

Ustalenia soborów Zachodu są konsekwencją tego, czego uczyli schola
stycy Anzelm z Canterbury i Tomasz z Akwinu na podstawie augustiań
skiej nauki o cechach Trójcy Świętej (vestigia trinitatis).

Tomasz wraca znów do trzech pojęć —  esse, nosse i velle, które Augu
styn zestawił w związku ze swą nauką o cechach Trójcy vestigia trini- 
tatis, by w ten sposób wyjaśnić oba pochodzenia (processiones) z Boga. 
Tomasz wywodzi pochodzenia z bytu (esse) Bogu w ten sposób, że uza
sadnia zrodzenie Syna i tchnienie Ducha obiema funkcjami ducha — po
znaniem (nosse) i chceniem (velle). Kościół starożytny zaznacza tylko ogól
nie, że Syn i Duch Święty pochodzą z Ojca, nie określając tego bliżej, w i
dząc w  tym nieprzeniknioną tajemnicę. Tomasz zaś określa rodzenie Sy
na jako secundum rationem intellectus; ono wypływa z poznania, dzięki 
któremu Bóg się sam poznaje. Tchnienie zaś Ducha Świętego traktuje 
Tomasz jako secundum rationem voluntatis, wywodzi się ono z woli, któ
rą Bóg chce siebie samego. Ponieważ jednak poznanie i wola nie są dwo
ma niezależnymi i pozbawionymi związku aktami w  jednym Bogu, a brak 
związku między nimi zagrażałby jedności Boga — łączy Tomasz wzajem
ną zależność Boskich funkcji ducha formułą — Filioąue. Poznanie i wola
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są w  ten sposób ze sobą związane, że Duch jako produkt woli pochodzi 
również z Syna, który jest produktem poznania Boga.

Z tym systematycznym uzasadnieniem Filioąue*. związane są niepowo
dzenia, których nie można pominąć: 1. Przeoczenie, że obie funkcje du
cha — poznanie i wola nie leżą na tej samej płaszczyźnie co esse, które 
przypisuje się Ojcu jako podmiotowi. 2. W zasadzie jest mowa tylko
0 dwoistości w  Bogu, Trójcę rozumie się jako sumę dwu par (Ojciec: 
Syn lub Ojciec: Duch). 3. Nauka ta może wykazać różnorodność obu po
chodzeń, ale nie wyjaśnia osobowego charakteru „produktów” tego pocho
dzenia. 4. Aby uczynić zadość tym ostatnim wymogom, sięga Tomasz do 
myśli, której już Augustyn utorował drogę, a mianowicie, że osobowy 
charakter trzech Boskich hipostaz można wyjaśnić na podstawie związ
ków, jakie powstają z obu pochodzeń i które on dlatego rozumie wyłącz
nie jako związki przyczynowe (relationes originis ad invicem). Wskutek 
rodzenia zachodzi w Bogu relacja ojcostwa i synostwa, wskutek pocho
dzenia Ducha Świętego zachodzi związek tchnienia w  sensie aktywnym
1 pasywnym. Ponieważ jednak w  Bogu nic nie jest ekcedencjonalne, są 
więc i relationes originis substancjalne i kontynuują Boskie osoby. Wię
cej jeszcze: relacje są traktowane w  ich subsystencji, jako trwałe, skąd 
nieunikniony wniosek, że relacje same są osobami: „Paternitas subsistens 
est persona Patris, Filiatio subsistens est persona Filii, Spiratio (passiva) 
subsistens est persona Spiritus Sancti” . Dla tej teorii, według której osoby 
nie są niczym innym jak utrwalonymi układami, powstaje jednak trud
ność w odniesieniu do Ducha Świętego, którą Tomasz • usiłuje przezwy^ 
ciężyć na swój sposób, umacniając na nowo Filioąue. Jeśli mianowicie 
istnieją dwa wyjścia i tym dwom wyjściom  odpowiadają dwa związki, 
to muszą istnieć w  Bogu cztery relacje: generatio activa, mocą której 
Ojciec rodzi Syna (ojcostwo), generatio passiva, mocą której Syn jest zro
dzony (synostwo), następnie spiratio activa, mocą której Ojciec i Syn 
wspólnie tchną Ducha Świętego oraz spiratio passiva, mocą której Duch 
Święty jest owocem tchnienia. Jeśli zaś są cztery relacje, to musiałyby 
istnieć według tej teorii cztery osoby w  Bogu. Tomasz wyraźnie rozważa 
tę możliwość. By jednak nie być zmuszonym wyciągnąć tej niemożliwej 
konsekwencji, powołuje się Tomasz na zasadę wysuniętą przez Anzelma 
z Canterbury: in Deo omnia sunt unum, uni non obviat opossitio rela- 
tionum. W nawiązaniu do tej zasady oświadcza Tomasz: Jeśli Ojciec i Syn 
w  spiratio activa tchną Ducha Świętego jako unum principium, to znaczy, 
że tylko spiratio passiva, a nie spiratio activa nie może kontynuować od
rębnej osoby w tym, co jest wspólne, a nie w  tym, w  czym Ojciec i Syn 
są sobie przeciwstawni. Istnieją więc w  Bogu tylko trzy osoby. Tak 
tedy Filioąue, dzięki tej zasadzie Anzelma,' która w teologii Zachodu uzy
skała znaczenie niewzruszonego aksjonmatu, w tym sensie mianowicie,
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że Syn i Ojciec tchną Ducha Świętego nie jako pojedyncze osoby, lecz. 
jako unum principium , uzyskało pozornie niepodważalne umocnienie.

Dlatego problem Filioąue, tak jak przedstawia się dziś w dialogu 
wschodnio-zachodnim, musi być badany zawsze na tle tomistycznoschola- 
stycznej teorii relacji. Ona to budzi przede wszystkim nieufność Kościo
ła Wschodniego wobec nauki zachodniej. Aby było możliwe przezwycię
żenie tego, w samej rzeczy późno powstałego rozdwojenia, dzielącego 
Kościoły, niezbędne jest krytyczne przebadanie tej teorii relacji, a na
stępnie nowe przemyślenie całego problemu trynitarnego.

Krytyka nauki scholastyczno-zachodniej

Naprzód należy jeszcze raz zwrócić z naciskiem uwagę, że cechą nau
ki zachodniej (a pod tym terminem będziemy w dalszych wywodach ro
zumieli je j ujęcie średniowieczno-scholastyczne) jest impersonalizm (bez- 
postaciowość). Bóg jest zasadniczo bytem, substancją, w  której powstają 
przez wzajemne związki przyczynowe osoby — w  sensie ontologicznym 
i logicznym. Ta bezpostaciowość występuje już u Anzelma: In Deo omnia 
sunt unum, co jest całkowicie nieuzasadnione i dowolne, i co stanowi 
absurd teologiczny (theologicum absurdum). Ta bezpostaciowość manife
stuje się w szczególny sposób w Filioąue, tak dalece ,jak się zakłada, że 
Ojciec i Syn tchną Ducha Świętego. To, że w ogóle usiłuje się pomyśleć 
Ojca i Syna jako jedną zasadę, tworząc jednocześnie pojęcie Ojca—Syna, 
świadczy o tej podstawowej bezpostaciowości zachodniej nauki o Trójcy 
Świętej.

Następnie należy powiedzieć, że cechą nauki zachodniej jest fałszywy 
wewnątrz-boski subordynacjoniżm, Ojciec stanowi „w ięcej” niż Syn, a Syn 
„w ięcej” niż Duch Święty, a mianowicie Ojciec jest pełnią Boskiego bytu» 
deitas, Syn jest tą deitas bez rodzącej mocy Ojca, Duch Święty stanowi 
deitas bez rodzącej mocy Ojca i bez tchnącej mocy Ojca i Syna. Ten „iloś
ciow y” subordynacjoniżm wiedzie do współboskości trzech hipostaz. W y
stępuje on ostatecznie i w tym, że Ojciec we wspólnym tchnieniu Ducha 
Świętego z Synem określony jest jako principium inprincipiatum, a Syn 
jako principium principiatum.

Wreszcie należy powiedzieć, że zachodzi filiokwizm dzieli ostatecznie 
Trójcę Świętą na trzy przebiegające obok siebie dyady (natomiast nie 
dotyczy to trzech różnych hipostaz, czego celem jest zjednoczenie tryni- 
tarne: a mianowicie, jak już powiedziano —  na dyadę Ojciec: Syn oraz 
Ojciec— Syn i Duch. To zostało, choć w  inny sposób, powiedziane przez 
Focjusza ,który dzieli Trójcę —  co mu również zarzucili znów zachodni 
teolodzy — na dwie dyady: Ojciec: Syn i Ojciec: Duch Święty. Dochodzi 
więc u Focjusza w  graficznym przedstawieniu do dwuramiennego trój
kąta, a nie do trójbocznego, a więc
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^ -O jc ie c  
Syn Duch Święty

a nie, jak powinno być
■ z  Ojciec \

Syn — -------------- —Duch Święty
Brak u Focjusza linii prowadzącej od Syna do Ducha Świętego.

W późniejszej zachodniej i wschodniej nauce pozostano w  zasadzie przy 
dwu dyadach, nie mówiąc o tym, jak one odnoszą się do Trójcy Świętej. 
Tego nie można także w ogóle powiedzieć o założeniach, które dla obu 
nauk (wschodniej i zachodniej) są wspólne.

W końcu zwraca się uwagę, iż nauka zachodnia nie może swym fi- 
liokwizmem w ogóle udowodnić tego, co zamierza. Duch Święty, mówi ta 
nauką, musi pochodzić z Syna, aby się od Niego odróżnić, ponieważ tylko 
w ten sposób może egzystować jako samodzielna osoba. Co jednak się 
dzieje w rzeczywistości? Jeśli Duch Święty pochodzi z Ojca i Syna jako 
z jednego pierwiastka (principium), wtedy wymagana oppositio originis 
nie zachodzi między Ojcem i Duchem Świętym ani między Synem i Du
chem Świętym jako odrębnymi osobami, lecz pomiędzy dwoistą jednoś
cią Ojciec—Syn a Duchem Świętym. To jednak znaczy, że Duch w rze
czywistości nie egzystuje ani dla Ojca, ani dla Syna. (Jest to przyczyną 
faktu, że pneumatologia na Zachodzie nie rozwinęła się w pełni). Istot
nego źródła błędu zachodniej teorii relacji i filiokwizmu należy szukać 
szczególnie w tym, iż myśl przebiega tu ciągle na podłożu esencjonalnego 
impersonalizmu od bezosobowo pomyślanej Boskiej „natury” do hipostazy 
i odwrotnie. Nie dostrzega się lub nie wyraża się dostatecznie jasno tego, 
że hipostazy w swej samodzielności mają już ciągle jedną i tę samą na
turę, i że odwrotnie Boska natura jest ciągle —  niejako a priori ■— hipo- 
statyczna, a mianowicie trójhipostatyczna. Lecz jak należy mówić o Trój
cy Świętej, a w szczególności o pochodzeniu Ducha Świętego z Ojca, aby 
przezwyciężyć niedomogi nauki zachodniej? Nie jest łatwo ująć to zwięźle. 
Zdaniem Bułgakowa powinna nauka o Trójcy Świętej oparta na ojcach 
niepodzielonego Kościoła i dalej rozwijana wysunąć na czoło myśl o trój- 
hipostatycznym samodzielnym i niezależnym bycie Boga.

Trójhipostatyczny samodzielny byt Boga

Bułgakow wychodzi od stwierdzenia, że greccy ojcowie starożytnego 
Kościoła nie byli jeszcze w stanie ująć swymi kategoriami myślenia po
jęcia hipostazy lub osoby, czy bytu osobowego (des Ich-Seins). Z ich ary- 
stotelesowskiego punktu wyjścia jedyną kategorią, w której mogli ująć 
pojęcie hipostazy ,było przeciwieństwo tego co ogólne i tego co szczegól
ne. Hipostaza (osoba) była tym, co szczególne, w przeciwieństwie do tego, 
co ogólne. Tak było przede wszystkim u Bazylego Wielkiego, lecz rów
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nież u Jana z Damaszku. Jan wprowadza jeszcze dalsze arystotelesowskie 
rozróżnienia, aby opisać pojęcie hipostazy, a mianowicie rozróżnia mię
dzy substancją i akcydencją. Według niego hipostaza' jest substancją 
w  jedności z akcydencjami (przypadłościami), przy czym te ostatnie sta
nowią właściwy moment indywidualizujący. Ojcowie docierają w  ten 
sposób właściwie tylko do myśli o indywidualności, względnie indywi
dualizacji tego, co ogólne, lecz nie do bytu osobowego (Ich-Sein), pod
miotu stanowiącego samemu o sobie.

Jeśli pojęcie hipostazy chce się rozumieć w  sensie istotnej transcen- 
dentej podmiotowości, to powstaje pytanie, \jaki jest wzajemny stosunek 
bytu (oiiSia) i hipostazy (tooSrąSTę). Wprawdzie już pojmowano, że hipo
staza nie może być pomyślana bez bytu, ani byt bez hipostazy. Jak jed
nak określić ich wzajemny stosunek pozytywnie? Wbrew bezosobowemu 
esencjalizmowi Zachodu, który reprezentował tendencje do pochodzenia 
trzech hipostaz i wbrew skłaniającemu się do tryteizmu Wschodowi, któ
ry wychodząc z trójcy hipostaz, chciał wiązać trzy hipostazy przez wspól
ny dla nich byt w zwykłą wspólnotę, uznaje się za podstawowo słuszne, 
że fałszywe jest odnoszenie trójcy tylko do hipostaz, a jedności tylko do 
istoty. Tajemnica Trójcy Świętej sama w  sobie ponad wszelkie zrozumie
nie, musi być rozumiana z punktu widzenia objawienia biblijnego powie
dzenia: „Jestem, który jestem” , jako hipostatyczny, samodzielny i nieza
leżny byt Boga. To znaczy: Bóg, który występuje w  Starym Testamencie 
jako wielohipostatyczny, w  Nowym zaś jako trójhipostatyczny, musi być 
rozumiany jako niejako hipostatycznie istniejący — w samym sobie tró j
hipostatyczny byt. Ten pogląd, wedle którego jedność odnosi się do bytu, 
a troistość do hipostaz, musi być przezwyciężony przez poznanie, że jed
ność i trójca jest otwierającą się przez Objawienie prarzeczywistością 
jedynego trójhipostatycznego w  sobie Boga, „Bóg Ojciec, Syn i Duch Świę
ty są trzema doskonałymi, równymi co do istoty „Ja”, prawdziwymi hi- 
postatycznymi obliczami jednego absolutnego podmiotu, z których każde 
mówi o sobie „Ja” , a o innych „T y” albo „M y” . Są to trzy słońca, które 

■jednoczą się w jednym, a z których każde jest jednym i tym samym 
słońcem” . W terminologii filozoficznej można ten stan rzeczy  określić 
w  ten sposób: (por. Bułgakow, Tragedia filozofii, Darmstadt 1927). Abso
lutny podmiot Trójcy. Świętej jest w swej istocie trójhipostatyczny. 
W tym akcie samostanowienia, to „Ja” ustanawia poza sobą również owo 
„T y” , „On” i „M y” . Lecz te ustanowienia nie oznaczają dla absolutnego pod
miotu konkretnych danych ani dokonań, lecz pożostają aktem (actus pu- 
rus). Jeden Bóg, który sam o sobie stanowi, jeśt osobowym duchem, hi- 
postatycznym podmiotem, który żyje w  trzech osobach i w  nich się otwie
ra. W tym jednym, stanowiącym o sobie, absolutnym podmiocie trzy hi
postazy nie odgraniczają się wskutek tego jako „Nie—Ja” , lecz przenikają 
się wzajemnie: trzy hipostazy są jednym podmiotem we wzajemnej mi

32



łości. Każde „Ja” w  trójjedynym „Ja”  Trójcy Świętej posiada istotą 
i życie jako „Ja”, lecz nie jako „W spół—Ja”, gdyż „Współ—Ja”  uwzględ
nia w  sobie nieprzekraczalną granicę owego „Nie—Ja” , natomiast w  trój- 
hipostatycznym „Ja” każde „Ja”  jest możliwe do przeniknięcia dzięki 
mocy miłości. Dlatego hipostazy nie stanowią wspólnoty trzech „Ja” — co 
byłoby tryteizmem — lecz są one jako istota jednym w sobie samym trój
jedynym bytowym „Ja” . Tak więc Boga w  Trójcy Świętej jedynego na
leży rozumieć jako trójjedynego, jako transparentny akt samostanowienia 
(czego dokonuje majestat Boży), jako trójjedyny akt wzajemnego przeni
kania przez samowyrzeczenie (czego dokonuje miłość Boża). Samostano
wienia i samowyrzeczenia w  trójjedynym akcie nie można od siebie od
dzielić. Trójca w jedności urzeczywistnia się jako samostanowienie się 
w  drugim i przez drugiego. Trójca w  jedności jest samostanowieniem 
przez samowyrzeczenie się.

Gdy się rozumie Trójcę w  ten sposób z punktu widzenia trójhiposta- 
Itycznego, samodzielnego, niezależnego bytu Boga w  sobie samym, wtedy 
ukazują się w  zupełnie nowym świetle nauki: a) o Bogu jako o arna Bó
stwa, b) o tak zwanych pochodzeniach z Ojca i c) o wewnątrzboskich 
relacjach.

a) Przedstawiona nauka o trójhipostatycznym, niezależnym i samodziel
nym bycie Boga mogłaby nasunąć myśl, że trzy osoby w  jednym Bogu 
nie dają się odróżnić, są wymienne („trzy słońca w  jednym słońcu”). To 
niebezpieczeństwo, którego nie można nie doceniać, zagraża teologu wschod
niej, gdy akcentuje. się zdanie, że Ojciec jest jedyną aWia (przyczyną). 
„W  Bogu jest jeden początek, a nie dwa początki, z tego wynika teza o w y
łącznym początku w  Ojcu w e właściwym tego słowa znaczeniu” . Atanaz- 
jusz form ułuje to w ten sposób: „Jeden Bóg jest Trójcą Świętą, gdyż Syn 
i Duch odnoszą się do jednego i tego samego początku” . Grzegorz z  Nyssy 
mówi: „Jedna istota jest w  troistym Bogu” . Jednością jednak jest Ojciec” . 
Nauka ta, według której Ojciec stanowi altta, Syn i Duch Święty są 
aUaToi skłania się pozornie do wewnątrz — boskiego subordynacjonizmu. 
Należy jednak podkreślić, że przez tę naukę nie zbliżamy się do równości 
hipostaz ani do równości istoty. Nie chodzi tu o rozróżnienie bytu i  istoty, 
lecz o rozróżnienie sposobu bytu. Jeśli też pojęcie arna jest niewystarcza
jące i niezrozumiałe, jeśli się je pojm uje w sensie względnej przyczyno- 
wości, to jest ono niezbędne, aby zachować myśl, że Trójca Święta ma 
swój ośrodek w  Ojcu. Trójcą Świętą jest Ojciec otwierający się w  Synu 
i Duchu Świętym. O jciec daje na własność w  miłości Synowi i Ducho
w i Świętemu w  tym samootwarciu pełnię swego Boskiego bytu, całą swą 
naturę. W ięcej jeszcze — Bóg jest miłością i dzięki niej jest On Trójcą: 
Bóg miłuje siebie samego w  trójhipostatycznej miłości; jest to miłość 
O jca do Syna i do Ducha Świętego, miłość Syna do Ojca i do Ducha Świę
tego, miłość Ducha Świętego do Ojca i Syna.
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Trzy hipostazy, miłując się wzajemnie, dopełniają jednego aktu miłoś
ci i otwierają się wzajemnie dla siebie. Wbrew nauce zachodniej, która 
przypisuje Ojcu esse, Synowi nosse a Duchowi Świętemu velle, należy po
wiedzieć, że kategorie te nie mogą być zastosowane do Ojca. W trójjedy- 
nym akcie miłości Bóg „poznaje” nie tylko w tym sensie, żeby był sam 
obiektem, lecz On wie, posiada bezwarunkową wiedzę o sobie, w  której 
jest On transparentny wobec siebie samego. A w trójjedynym  akcie mi
łości Bóg „chce” , lecz On przeżywa jedno niczym nie uwarunkowane ży
cie, w  którym nie ma postanowień woli i żadnych ograniczeń. Ojciec jest 
trójjedynym  w ten sposób jako artla Bóstwa w Synu i Duchu Świętym, w 
pełni wiedząc o sobie i siebie samego miłując. Trójca Święta jest świado
mym i miłującym samootwarciem Ojca w Synu i Duchu Świętym.

b) Jak można mówić, wychodząc z tych założeń, o „pochodzeniu”  z Bo
ga? Mylne jest zaliczanie rodzenia Syna i tchnienie Ducha Świętego do 
ogólnego pbjęcia processio i mówienie o dwóch pochodzeniach (duae pro- 
cessiones). Abstrakcja ta nie ma żadnych podstaw w  Piśmie św. Jeśli ro
zumiałoby się oba „pochodzenia” jako praductiones, które miałyby mieć 
podstawę w przyczynowo rozumianej ama, wtedy nie rozumiałoby się w ię
cej pierwszej hipostazy jako konkretnego obrazu Ojca, lecz jako pierwia
stek, źródło, przyczynę w  niewystarczającym sensie. To zaś oznacza 
H£xa(3a5vę ślę akł.0 %evoę W Piśmie św. mówi się zawsze konkretnie. Gdy 
Ojcowie Kościoła używają pojęć abstrakcyjnych,. wtedy chcą zawsze opi
sać monarchię Ojca, nie dążąc przy tym do ostatecznej pojęciowej jas
ności.

Jak należy zatem rozumieć konkretnie rodzenie Syna i tchnienie Ducha 
Świętego? Nie są one dwoma „pochodzeniami” (processiones), lecz „dw o
ma obrazami Boga w  dwu obrazach wzajmnej miłości” . Rodzenie jest 
obrazem miłości Ojca, który rodzi, i Syna, który jest zrodzony, aby obja
wić Ojca jako miłującego. Tchnienie Ducha Świętego jest obrazem miłości 
Ojca, który tchnie Ducha, i Ducha Świętego, który oddaje się w  służbę 
miłości Ojca. Tylko w  takim ujęciu pozostaje Ojciec konkretnie .pier
wiastkiem”  to znaczy podstawową hipostazą całej Trójcy.

c) Jak jednak należy rozumieć, wychodząc z tego konkretnie rozu
mianego rodzenia i pochodzenia, wewnątrz-boskiego stosunki zachodzące 
między trzema osobami?

Skoro Trójcę Świętą rozumie się jako trojaki akt samostanowienia 
i samowyrzeczenia, relacje muszą być wyjaśnione jako trojakie korelacje. 
Jeśli nawet rozum ludzki jest skłonny wskutek dyskursywności swego 
myślenia przestawić trojakie korelacje na dwojakie, to musi on być świa
domy tej swojej ograniczoności i usiłować wypowiedzieć to, co jest prawie 
niewyrażalne, a o czym w  istocie trzeba mówić, a mianowicie przedstawić 
relacje jako rozumiane wzajemnie trojako. Konkretnie oznacza to: Ojciec 
jest Ojcem nie tylko dla Syna, który jest przez Niego zrodzony, lecz rów
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nież dla Ducha Świętego, który nie jest Synem, jednak wywodzi się z O j
ca (Jan 15, 26). Ojcostwo Boga nie polega tylko na zrodzeniu, z którym 
się- je niesłusznie identyfikuje, lecz trwa również nadal w  tchnieniu Du
cha Świętego. Ojciec nie „w ylew a” (jt.oo|3aXd)ę) Ducha Świętego poza i po
nad swym ojcostwem w  tym sensie, że jednoczy On w sobie dwie przy- 
czynowości — paternitas i spiratio activa, przy czym słowo „o jciec” byłoby 
koniecznym określeniem tylko ze względu na niedostateczne możliwości 
wyrazu ludzkiej mowy. Ojcostwo jest raczej jedno tak wobec drugiej, jak 
i trzeciej hipostazy. Jest ono ojcostwem samo w sobie, jak to jest opisa
ne w wyrażeniu ayswedia Ojca, oznacza zaś, że Trójca Święta jest rze
czywiście od wieczności samym w sobie istniejącym, samo siebie objawia
jącym się ojcostwem — jako potrójny akt wzajemnej miłości.

Analogia zachodzi również co do drugiej hipotezy: Syn jest też Synem 
nie tylko dla Ojca, lecz również dla Ducha Świętego, jakkolwiek nie 
jest on przez Niego zrodzony. Synostwo obejmuje nie tylko zrodzenie 
z Ojca, lecz również istnienie ojcowskiego Syna dla Ducha Świętego. 
Syn jest drugą hipostazą nie tylko w  odniesieniu do pierwszej, lecz 
i do trzeciej hipostazy, a ona jest tym też w  odniesieniu do siebie 
samej. To znaczy. Trójca Święta jest samym w sobie zrodzonym bytem 
otwierającą się mocą, synostwem —  jako trojaki akt wzajemnej miłości.

Tak samo Duch Święty jest duchem trzykrotnej korelacji. Jest On 
duchem, który wywodzi się z  Ojca i który jest właściwy (t8iov) Synowi. 
Jego pochodzenie z Ojca łączy się z  Jego relacją 'wobec Syna, co jednak 
nie oznacza, że On wywodzi się z Syna. W swej hipostatycznej postaci jest 
On korelatywny zarówno wobec ojcostwa Ojca, jak i wobec synostwa 
Syna, jednocząc obu w  sobie. Jest On więzią obu. Właśnie w  tym jest On 
sam w sobie istniejącym, siebie w  sobie samym otwierającym się Duchem. 
To znaczy: Trójca Święta jest od wieczności samą w  sobie istniejącą sa- 
moinspiracją — jako potrójny akt wzajemnej miłości. W ten sposób jest 
Trójca Święta absolutną trojaką korelacją jako konkretna jedność O jco
stwa, Synostwa i bytu —  Ducha (wychodząc z tego założenia można by 
powiedzieć, że w  Bogu istnieją nie cztery relacje, lecz jest ich dziewięć). 
Myśl ta urzeczywistnia się tylko wtedy, gdy Trójcę rozumie się w  jej 
samodzielnym, niezależnym bycie w  samym sobie, jako w e wieczności 
dokonującym się akcie samo w  sobie ustalania się i wyrzekającej się 
miłości.

Należy zasadniczo, a limine, odrzucać wywodzenie trzech hipostaz z uk
ładu pierwotnego. Hipostazy nie „powstają” (ani ontologicznie, ani logicz
nie) z pierwszego układu. Nie można też tym bardziej powiedzieć, że pier
wotne układy „są” hipostazami. Hipostazy nie egzystują dopiero na pod
stawie relacji pierwiastkowych (relationes originis) i nie egzystują wsku
tek zarysowujących się ich szczególnych własności, które odróżniają je  
wzajmnie od siebie, lecz uprzedzają je (ontologicznie i logicznie) jako trzy
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samodzielne „Ja” w jednym „Ja” Boga. Mówiąc konkretnie: Ojciec, Syn 
i Duch Święty istnieją już przed i poza ojcostwem, synostwem i bytem-Du- 
cha. Mówiąc językiem ojców : wtap^ię uprzedza Toó.ioę a nie od
wrotnie.

Jakie należy jednak zająć stanowisko wobec opinii obu nauk o Filioąue 
i o ek (*óvou jrotroóę — wychodząc z tak pojętej Trójcy Świętej jako trój- 
hipostatycznego niezależnego i  samodzielnego bytu Boga w  sobie sa
mym?

Zachodnie Filioąue i wschodnie „tylko z Ojca”

Obie opinie, które tak dalece wywodzą się z tych samych założeń, jak 
dalece rozumieją odiia przyczynowo, burzą —  choć każda w inny sposób — 
ustanowiony w  monarchii O jca trójhipostatyczny samodzielny, niezależny 
byt Boga w  samym sobie. W tym układzie są oba orzeczenia „całkowicie 
jednoznaczne”. Filioąue wykłada stosunek Ducha Świętego do Ojca i Sy
na wyłącznie jako przyczynowy, pierwotny stosunek wzajemny (ad invi- 
cem), podobnie jak pojęte ekskluzywnie „tylko z O jca” , przeciwstawne 
nauce o Filioąue; tymczasem w  rzeczywistości należy rozumieć stosunki 
te jako troiste. Ta troistość układów jest w Filioąue Zachodu, jak i w 8«x 
toC mofi Wschodu zapowiedziana, lecz nie jest doprowadzona do ostatecz
nej klarow ności Ponieważ w  Kościele starożytnym brakowało bliższego 
określenia dogmatycznego o wyjściu Ducha Świętego, dlatego zadomowiły 
się w  nim obie formuły, tak jak były nieprecyzyjne, jak się o tym mówi 
nawiązując wyraźnie do tez Bołotowa. Walka rozpoczęta przez Focjusza 
została zaostrzona przez Zachód wskutek rosnących pretensji papieża co 
do prymatu; papież ogłosił Filioąue dogmatem, tak że stało się ono dog
matem papieskim. Z drugiej strony Wschód przedstawiał fałszywie naukę 
Focjusza jako dogmat. Wbrew temu stanowisku należy trwać przy tym, 
że nie istnieje dogmat o pochodzeniu Ducha Świętego ani co do sensu, 
ani co do sposobu tego pochodzenia. Jeśli jednak oba orzeczenia miały 
w Kościele starożytnym prawo zasiedzenia, to mają je i po dzień dzi
siejszy, wszakże jako wolne theologumena. Dlatego ani Filioąue ani for
muła „tylko z Ojca” nie mogą być napiętnowane jako herezje. Herezja 

. zaczyna się dopiero wraz z nasileniem schizmatyckich nastrojów, których 
charakterystyczną cechą jest, iż podnosi ona theologumena do rangi ab
strakcyjnych zasad.

Pojednanie obu theologumenów jest możliwe, gdy — czego Bołotow 
jeszcze nie dostrzegł —  pochodzenie Ducha Świętego nie będzie wykładane 
abstrakcyjnie, jako productio i gdy z tak pojętego wyjścia nie będzie się 
już wywodzić związków przyczynowych. Z punktu widzenia trójhipostaty- 
cznego niezależnego bytu Boga, w  którym Ojciec stanowi okla, powinny być 
pochodzenia i zasadnicze relacje tak widziane, że Ojciec jest hipostazą.
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która otwiera, a Syn i Duch Święty są hipostazami, które Go otwierają. 
Na tle tej nauki wyraża formuła „tylko z Ojca” (nie pojęta ekskluzywnie) 
po prostu myśl o monarchii Ojca. Z drugiej strony można uznać Filioąue 
(jako theologumen), jeżeli przez nie ma być wyrażona myśl, iż trzecia hipo
staza znajduje się w związku nie tylko z pierwszą hipostazą, lecz stałe 
także z drugą, z zastrzeżeniem, że nie jest to związek przyczynowy.

Jeszcze nie nadszedł czas, aby ten stan rzeczy wyrazić dogmatycznie. 
Obie opinie mogą nadal istnieć obok siebie jako dogmatyczne hipotezy. 
„W obec ewentualnych zastrzeżeń należy zwrócić uwagę, że ta różnica w  
nauce praktycznie nigdy nie odgrywała roli w  Kościele starożytnym, to 
znaczy: nie prowadziła ona nigdy do różnicy zdań co do uwielbiania Du
cha Świętego, którego Boskość była dla wszystkich niewzruszona i mogła 
być zachowana jedynie przez naukę o pochodzeniu Ducha Świętego z O j
ca. Kontrowersje co do pochodzenia Ducha Świętego, hipostazy miłości, 
rozgrywały się w atmosferze wybujałej scholastyki, wyzutej z miłości. 
Spory dogmatyczne o Duchu pozbawiły ją całkowicie Ducha. Następstwem 
była posucha i pustka” .

Pozytywnej wartości tych sporów można dopatrzeć się tylko w  tym, że 
zwróciły one uwagę na(jedynie dopuszczalną) dyadę, która, istnieje między 
Synem i Duchem Świętym w  odniesieniu do monarchii Ojca. Filiokwizm 
rozumie tę dyadę fałszywie, podczas gdy wschodnie Sla pozostawia przy
najmniej możliwość adekwatnego ujęcia tej dyady. Musi być mianowicie 
zachowana myśl, że pierwszą hipostazą jest ta, która otwiera się (jako 
podmiot), i że dwie pozostałe hipostazy w odniesieniu do pierwszej, w  ich 
podwójnie hipostatycznym otwarciu stanowią przedmiot i łącznik. Ten sto
sunek jest ustanowiony w wewnątrz-boskiej hierarchii miłości, która nic 
nie ma wspólnego z subordynacjonizmem. „Dyaayzm też w  odniesieniu do 
Syna i Ducha Świętego na podstawie monarchii Ojca oznacza, że Syn —  
w swym związku z Ojcem nie może być odłączony od Ducha Świętego, 
a Duch Święty od Syna. Każda z otwierających Ojca hipostaz zależy 
nie tylko od Ojca, lecz również od korelującej z nią, otwierającej Ojca 
hipostazy. Byt Syna zależy a Patre Spirituąue, Duch Święty nie wywodzi 
się w  sposób abstrakcyjny tylko z Ojca, lecz przez Syna lub Patre Filio
ąue. Spójnik „ i” , który teologia zachodnia dopuszcza tylko w jednym miej
scu, ma znaczenie w całej Trójcy, jeśli tylko nie jest rozumiany w sensie 
przyczynowej productio względnie relatio originis.

Wnioski końcowe

Nie.m oże być tu  naszym zdaniem zajęcie stanowiska wobec czyniących 
silne wrażenie wywodów Bułgakowa na .temat nauki o Trójcy Świętej
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i wskazanie jej właściwych granic w szczegółach *. Pragniemy się raczej 
ograniczyć do tego, by uchwycić pozytywne aspekty, które występują 
w  tych wywodach i spróbować wyjaśnić różnice w  nauce między teologią 
wschodnią i zachodnią z uwzględnieniem niektórych ważnych wypowiedzi 
teologów starokatolickich.

Naszym zdaniem należy przyznać Bułgakowowi słuszność, gdy on, w y
chodząc z myśli o trójhipostatycznym niezależnym bycie Boga, nadaje kon
kretną treść nauce o Trójcy i stosowanym w  niej pojęciom. To dotyczy 
tak pojęcia ama dla pierwszej hipostazy, jak i amaTal dla drugiej i trze
ciej, a szczególnie pojęć processio i relatio.

Terminów am a dla pierwszej hipostazy oraz alnatat dla drugiej i trze
ciej nie da się uniknąć, choć nie są one wystarczające. Nieodzowne są
0 tyle, iż przez nie zachowana jest myśl o monarchii Ojca w  podanym po
wyżej sensie, że Trójca Święta, jako akt wzajemnej wewnątrz-boskiej mi
łości stanowi samootwarcie Ojca w  Synu i Duchu Świętym. Niewystar
czające są te pojęcia o tyle, iż prowadzą one do rozumienia Ojca jako 
abstrakcyjnego pojęcia. Ten niefortunny zwrot jest w  niemieckim języku 
jeszcze bardziej wyostrzony, gdy tłumaczy się słowem .początek 
(Anjang) a am a —  przyczyna (Ursaehe). Byłoby lepiej — jeśli są już te 
greckie terminy nieuniknione — oddać je przez „pochodzenie” (Ursprung)
1 przez „podstawa” (Grund), przy czym oba należy pojmować transcendent
nie. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z granic tych terminów. Jeśli 
oba te pojęcia są same dla siebie wątpliwe dla opisania monarchii Ojca, 
to są wątpliwe z pewnością, gdy przy pochodzeniu z Ducha Świętego Oj
ciec jest określony jako pierwsza przyczyna, a Syn jako druga. Dotyczący 
tego spór, który interesował ostatnio jeszcze Komisję Petersburską i Ro- 
tterdamską, może być uważany z tego punktu widzenia jako rzecz bez 
znaczenia.

W ten abstrakcyjny sposób nie można w  ogóle mówić o „przyczynie” 
ani o Ojcu jako o „principium non de principia, ani o Synu jako o prin
cipium de principia, ani o tym, że Duch Święty pochodzi z Ojca zasadni
czo (principaliter). Posługując się tą terminologią nie da się w  ogóle roz
wiązać problemu czy i jak Syn uczestniczy przy pochodzeniu Ducha Świę
tego z Ojca. Należy się wyrzec formuły zachowanej przez Komisję Rot- 
terdamską o Synu jako o „współprzyczynie” lub „przyczynie w tórnej” 
przy wyjściu Ducha Świętego z Ojca.

Następnie wydaje nam się słuszne nie sumować w  ogólnym pojęciu 
processio i nie mówić o „dwu pochodzeniach” nie rozróżniając ich. Przez 
ow o podsumowanie zostaje zatarta konkretna osobliwość przychodzenia 
lub przybycia Syna i Ojca i wychodzenie Ducha Świętego. W Nowym Te
stamencie określono „w yjście” Ducha Świętego z Ojca innym czasowni-

t .  Por. artykuł autora „D ie Bedeutung des Filioąue —  Streites ffir den G ottesbejriff  
der abendlinduchen u. der morgenlSndischen Kirche i K z  i»43, s. 1.
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kiem (SjuragetieTai —  Jan 15, 26) niż wyjście Syna z Ojca (̂ 'Cf|X8ov — Jan 
8,42). Natomiast w  Wulgacie użyto w obu wypadkach słowa procedere, 
stąd ono przeszło do teologii łacińskiej i w niej zapanowało. Powstała stąd 
terminologiczna niejasność pogłębia się, gdy .w języku niemieckim mówi 
się o pochodzeniu Ducha Świętego „od Ojca” (vom) zamiast powiedzieć 
„z Ojca” (ous). Brzmi to po niemiecku twardo i nieładnie, lecz odpowiada 
greckiemu brzmieniu wyrazu i lepiej oddaje właściwy sens. Na ten róż
norodny grecki, łaciński i niemiecki sposób wyrażania zwrócił już uwagę 
Dollinger ńa drugiej Konferencji U nii7. Powiedział on między innymi: 
„Wyrażenia sy.oa/>E8dav i procedere nie pokrywają się całkowicie: „pierwsze 
mówi z jednej strony więcej, z drugiej mniej niż drugie i  zawiera coś, co 
ma znaczenie tylko w  stosunku Ducha Świętego do O jca” . I dalej: „Przy
znajmy, że stosunek Syna do Ducha nie jest taki sam jak Ducha Świętego 
do Ojca, gdyż Synowi nie przypada ojcostwo w istotnym znaczeniu ani 
właściwość, by być źródłem osoby Boskiej, lecz tylko Ojca. O tyle więc jest 
uprawniony Kościół Anatolii, by odrzucić formułę procedere ab utroąue 
łub a Patre Filioąue, ponieważ Kościół ten wiąże się z czynnikiem ejuicpeó 
.'60av sens różny od tego, jaki łacinnicy wiążą z procedere, a mianowicie 
dotyczący jednej przyczynowości przypadającej Ojcu (uóvaę yjno amoę a  
■iiaTTjp), natomiast łacinnicy nie dostrzegli różnicy między działaniem Ojca
i Syna odnośnie do Ducha Świętego” . Można powiedzieć, że Dollinger 
wzrócił tymi słowami uwagę na ważną okoliczność, nie doszło jednak do 
ostatecznego wyjaśnienia. To będzie możliwe dopiero wtedy, gdy pojmie 
się, iż oba „pochodzenia” z Ojca stanowią dwa zasadniczo różne akty o in
nej w  każdym wypadku treści, która określana jest konkretnymi wyraże
niami o rodzeniu i tchnieniu i których różnicy nie wolno zacierać. Do 
tego zaś dochodzi, gdy oba te pojęcia są tak przez ich podsumowanie w 
czasowniku processio związane, że mówi się wtedy o jednym pochodzeniu 
Ducha Świętego „z Ojca” i „z  Syna” .

Obserwując sprawę z tego punktu widzenia, byłoby również niewłaściwe 
wyjaśniać oba abstrakcyjnie pojęte processiones (pochodzenia) w  ten spo
sób jako productiones, a mianowicie, iż przez nie dopiero Duch Święty
i Syn jako airia w znaczeniu ontologicznym z Ojca jako amaral. „powsta
ją” . Dlatego należy odrzucić myśl, że Duch Święty jest wspólną pro&uctio 
Ojca i Syna. Układ, w  jakim znajduje się Duch Święty wobec Ojca, jest 
inny niż ten, w jakim On się znajduje wobec Syna. Tylko pierwszy układ 
jest „układem pierwotnym” i mógłby być wyjaśniony —  według niedo
kładnej i abstrakcyjnej terminologii zachodniej —• w sensie productio. Sto
sunek zaś Ducha Świętego do Syna jest zupełnie innego rodzaju.

Można bowierft powiedzieć z Bułgakowem, że jest jednostronne i fał
szywe — wychodząc z tej właśnie tezy, że processiones należy rozumieć

7. Sprawozdanie z II K onferencji U nijnej w  Bonn, oprać. F t. Reuscti, Bonn 1175,
s. 13. 25. 38.
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jako productiones —  wyjaśniać powstałe w  ten sposób relacje wyłącznie 
jako związki przyczynowe. Relationes originis są wprawdzie w pewnym 
sensie pierwotnymi, nie są jednak jedynymi wewnątrz Boskimi układami. 
Oczywiście można traktować stosunki Syna i Ducha Świętego do O jca—  
w  ramach myśli o trójhipostatycznym otwarciu się Boga w  miłości — jako 
związki pierwotne, ale nie można tak traktować stosunku Syna do Du
cha Świętego i Ducha Świętego do Syna. Te można opisać z Ojcami sta
rożytnego Kościoła jako „właściwe bytowi’' : Duch Święty jest Synowi 
„w łaściwy”  (if>i.crv). Można to powiedzieć na tle aksjomatu wynikającego 
z  trójhipostatycznego samodzielnego bytu Boga, że wewnątrz-boskie re
lacje należy rozumieć jako trojakie w sposób przechodni.

Jakie konkretne wnioski wynikają z tego punktu widzenia dla proble
mu Filioąue? Uważamy, iż należy uznać tezę zgodnie reprezentowaną przez 
Bołotowa i Bułgakowa, iż zarówno wschodnie „tylko z O jca” , jak i za
chodnie Filioąue są dopuszczalne jako wolne teologiczne opinie, z zastrze
żeniem tezy o troistości wewnątrz-boskich związków. W obydwu formułach 
broni się słusznej sprawy, choć w niedostateczny sposób.

Przez formułę „tylko z Ojca”, jeśli się jej nie pojmuje w  sposób w y
łączny, jest strzeżona myśl o monarchii Ojca (w związku z czym należało
by wszakże postawić pytanie Bułgakowowi, czy przydawka „tylko” m o
że być w ogóle inaczej rozumiana niż wyłącznie?) Pragnąc zapobiec wyłącz
nemu rozumieniu formuły, które znalazło dostęp do Konfesji Prawosław
nej (Confessio orthodoraj, Dollinger słusznie oświadczył w roku 1875 w 
Bonn: „Możemy uznać to zdanie, ponieważ dodano: tak dalece jak Ojciec 
jest pierwiastkiem i źródłem Bóstwa” W związku z tym Dollinger oś
wiadczył dalej: Jeśli postawi się pytanie: Czy Duch wywodzi się tylko 
z Ojca? —  to trzeba na to pytanie odpowiedzieć częściowo twierdząco, 
częściowo przecząco, zależnie od tego, jaki się wkłada sens w słowo „po
chodzi”. Twierdząco, jeśli ma się na myśli ową przypadającą tylko Ojcu 
moc i owo działanie, które sprawia, że On jest źródłem Bóstwa i wytchnie
nie Ducha jest całkowicie Jego dziełem, i to tak dokonane przez Niego ja
ko osobę, jak i zdziałane przez Logos, który jedynie posiada moc w ypro- 
mieniowania lub wytchnienia Ducha przez Ojca lub od Ojca. Na pytanie 
zaś to należy odpowiedzieć przecząco, jeśli Syn przez tę formułę ma być 
całkowicie wykluczony z wszelkiego współdziałania przy wydawaniu na 
świat Ducha” •.

Uważamy ze swej strony, że sformułowanie Dóllingera, iż Syn nie m o
że być wykluczony od wszelkiego współdziałania przy „wydawaniu” Du- 
ch§, nie jest trafną. Nie chodzi o to, że Syn ma współudział w  „byciu” 
Ducha (productio), lecz o to, że pochodzenie Ducha Świętego następuje 

t o ® moO, że obecność (byt) Syna jest warunkiem (Bołotow) lub

I . Ibidem , i .  23.
9. Ibidem , s. 13.
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założeniem wytchnienia Ducha przez Ojca. Ten stan rzeczy jest odpowied
nio do sensu dostatecznie wyrażony przez formułę 8'ux -toC uwru. To „ekume
niczne theologumen" należy przyjąć bez zastrzeżeń, jak to się stało w  roku 
1875 ze strony starokatolickiej w  Bonn na podstawie zestawienia odnośnych 
wypbwiedzi z pism Jana z Damaszku1®. Natomiast późniejsze „tylko od 
O jca” jest możliwe do akceptacji tylko z wyraźnym zastrzeżeniem tak dale
ce, jak dalece jest początkiem i źródłem Bóstwa.

7. drugiej strony jest również zachodnie Filioąue dopuszczalne jako 
wolna teologiczna opinia, jeśli tylko jest wskazaniem, którego nie można 
przeoczyć, na troistość wewnątrz-boskich układów (w przeciwieństwie do 
wschodniego „tylko z Ojca” ). To jednak znaczy, że Filioąue nie może być 
rozumiane w sposób wyłączny. Obok niego powinnaby mieć —  według 
Bułgakowa —  swe miejsce formuła ex  Patre Spirituąue, jeśli układu w y
rażonego przez ąue nie rozumie się jako związku przyczynowego. Duch 
Święty nie pochodzi z Syna jako z drugiej przyczyny sprawczej (dlatego 
jest co najmniej niedokładne wyżej przytoczone sformułowanie Dóllingera, 
że Syn posiada przez ałbo od Ojca „m oc wypromieniowywania lub w y
tchnienia Ducha” . Nie można też powiedzieć, że Duch Święty wychodzi 
z Ojca i Syna jako z unum principium.

To augustiańskie „philosophumen”  (Bołotow) należy w  samej rzeczy 
odrzucić. Lecz Filioąue trzeba w tym względzie uznać o tyle, że ono ina
czej niż greckie 8ia, z którym nie jest równoznaczne, dopuszcza w  sensie 
przedtem podanego sprecyzowania, byt Syna jako „warunek” bytu Ducha
i w ten sposób zachowuje troistość wewnątrz-boskiego układu.

Na I konferencji Unii w Bonn przyjęto następujące oświadczenie: „Przy
znajemy, że sposób, w jaki Filioąue zostało wprowadzone do Nicejskiego 
Wyznania Wiary, był nieprawny, i że jest bardzo pożądane w interesie 
pokoju i jedności, aby cały Kościół poważnie to rozważył, czy pierwotna 
forma Wyznania Wiary nie mogłaby być przywrócona bez poświęcenia ja
kiejkolwiek prawdziwej nauki, wyrażonej we współczesnej formie zachod
niej u. Dodajmy, że Kościoły starokatolickie z biegiem lat usunęły z Sym
bolu nieprawnie wprowadzone Filioąue. Należy też zauważyć, że dodatek 
„bez poświęcenia” wprowadzono nie na życzenie starokatolików, lecz an- 
glikanów. „Nauka wyrażana we współczesnej formie zachodniej” , wspom
niana w tym fragmencie, może być jednak dla nas z uwagi na dotych
czasowe wywody tylko ta, że byt drugiej hipostazy stanowi założenie ałbo 
„warunek”  bytu trzeciej hipostazy: Duch Święty wychodzi z Ojca raa;- 
Xovro; tov mou.

Gdy w czasie I Konferencji Unijnej, która odbyła się w  Bonn, jeden

M . Ibidem , a. 92 i nn.
11. Sprawozdanie z I  K onferencji U nijnej w Bonn, w ydal Fr H . ReuscU, Bonn 

1*T4, i .  32.
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2 teologów prawosławnych (Janyszew) oświadczył: „Nie możemy uznać 
dogmatycznego problemu (jaki narzuca Filioąue) jako otwartego” 11, to 
może to dla nas dziś tylko oznaczać, że pytanie co do sposobu pochodzenia 
Ducha Świętego z Ojca, względnie co do. udziału Syna w pochodzeniu nie 
znalazło jeszcze obowiązującego dogmatycznego sformułowania i  pod tym 
względem musi pozostać otwarte, że ono jednak takiego sformułowania 
potrzebuje; co do tego jednak obowiązującą decyzję podejmie sobór eku
meniczny w przyszłości. Co możemy już teraz uczynić —  zanim dojdzie w 
tej sprawie do powszechnej zgody — to to, że będziemy stosowali w  spo
sób godny Boga terminy nacechowane, w  rozwoju historyczno-dogmatycz- 
nym nieuznanym schdzmatyckim duchem deongencó; (uwaga prawosławnego 
teologa Ossinina na II Konferencji Unijnej w B onn)15. Jest to jednak 
możliwe tylko wtedy, gdy teolodzy Wschodu i Zachodu będą ze sobą roz
mawiali w duchu miłości Bożej, o którą ostatecznie chodzi w' dogmacie 
trynitarnym, i gdy będą oni zawsze świadomi tego, że ważniejszą rzeczą 
niż rozmowy teologiczne na temat Ducha Świętego musi być dla nas fakt, 
że prawosławny Kościół Wschodu i katolicki Kościół Zachodu stanowią
i zawsze stanowiły jedno w modlitewnej czci i uwielbieniu Ducha Święte
go ,o którego Bóstwie i jedności istoty z Ojcem chce zaświadczyć będąca 
przedmiotem sporu formuła, że „Duch Święty pochodzi od Ojca” .
Bonn Dn KOry

12. Ibidem , » . 3*.
13. sprawozdanie z II Konferencji u n ijn ej w  Bonn, a. 51.
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Posłannictwo
Nr 2-3 1980

Ks. Werner Kiippers (1905—1980)

Dialog prawosławno-starokatolicki 
nabiera realnych kształtów

Już program Kongresu Katolików w  Monachium (od 22 do 24 września 
1871) zawiera zdanie ważne, a w  owych czasach bynajmniej nie samo przez 
się zrozumiałe: „Żywim y nadzieję ponownego zjednoczenia z Kościołem 
greckokatolickim i rosyjskim, od którego oddzielono się bez koniecznych 
powodów i rozdział ten nie jest uzasadniony żadnymi różnicami dogmat 
tycznymi, których nie dałoby się wyjaśnić” . Starokatolicy pozostali w ier
ni tej nadziei, choć ciągle i zawsze wydawała się rzeczą nową, jakoby 
chodziło może o iluzję pozbawioną możliwości realizacji. Nie wchodząc 
na nowo na drogę usiłowań sprzed więcej niż 100 laty zjednoczenia prawo
sławnych z starokatolikami1, można dziś m ówić o prawdziwym postę
pie (w tej sprawie). W dniach od 9 do 14 lipca 1973 r. w  Międzykoś
cielnym Centrum Prawosławnym, powołanym do życia od kilku lat przez 
Kościół grecki, w  starym klasztorze Penteli, położonym w pobliżu Aten, 
spotkała się Komisja Mieszana, składająca się z przedstawicieli Kościołów 
prawosławnego i starokatolickiego, uzgodniona w czasie wizyty arcybpa 
Andreasa Rinkla i bpa Ursa Kiiry’ego u Patriarchy Ekumenicznego w Kon
stantynopolu *.

Mimo to przygotowania prowadzono naprzód z obu stron odzielnie: Ze 
strony prawosławnej podjęła je „Międzyprawosławna Komisja dla Dia
logu ze Starokatolikami”, utworzona w czasie obrad Wszechprawosław- 
nej Konferencji na wyspie Rodos w  roku 1961, a ze strony starokatolic-

‘  Por. Christian Oeyen: Chronologiczno-bibliograficzny przegląd rozmów nt. unii 
pom iędzy Prawosław nym  Kościołem  Wschodu i Starokatolickim  Kościołem  Unii 
Utrechckiej, IK Z  (1*67) 29— 51; W erner Kflppers, Stan i perspektywy dialogu staro- 
katolicko-praw osławnego, IK Z  62 (1*72) (7—117.

'  Por. IK Z  52 (1962) 213: „Jeszcze w  ciągu tego roku m a być utworzona kom isja  
m ieszana, kt6ra zajm ie się przygotowaniam i do ustanowienia pełnej kościelnej spo
łeczności pom iędzy Kościołam i prawosław nym i i  starokatolcklm ” .
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kiej Międzynarodowa Konferencja Biskupów, powołana przez „Międzyna
rodową Komisję Unii Utrechckiej dla Dialogu prawosławno-starokatolic- 
kiego” . Szczególne znaczenie uzyskały te przygotowania wskutek wzm oc
nionego ukierunkowania wszechprawosławnej współpracy "w czasie przy
gotowywania „Wielkiego Święta Synodu” wszystkich Kościołów prawo
sławnych, w którego programie stosunki prawosławno-starokatolickie zna
lazły ważne miejsce *.

Ostatecznie sprawa posunęła się tak daleko, że na zaproszenie patiar- 
chy ekumenicznego Demetriosa z listopada 1972 i dzięki gościnności Koś
cioła greckiego przebadano w gronie członków obu wymienionych komisji 
stan wzajemnych kontaktów i można było przygotować konkretnie wspól
ne posiedzenie całej kom isji4. Już od 5 do 7 lipca przedstawiciele obu 
stron byli obecni w idealnie położonym klasztorze, obradowali jednak na
przód osobno, aby każda strona mogła się zastanowić nad stanem rze
czy, natomiast w przerwach między naradami, zwłaszcza w  czasie posił
ków, panował nastrój całkowitej społeczności. W czasie świętej liturgii w  
niedzielę 8 lipca, metropolita Ireneusz z patriarchatu ekumenicznego i ar- 
cybp Filaret z Moskwy odprawili uroczystą koncelebrację z udziałem 
przedstawicieli innych Kościołów prawosławnych w przepełnionym koś
ciele klasztornym w intencji rozpoczynającej się nazajutrz konferencji. Me
tropolita Ireneusz jako jej prawosławny przewodniczący przedstawił rów
nież tę sprawę wiernym, natomiast bp Leon Gauthier, jako przewodni
czący starokatolicki dał wyraz w krótkich słowach radosnym oczekiwa
niom uczestników starokatolickich.

Zadania konferencji były wskazane-już w zaproszeniu patriarchy eku
menicznego w tym sensie, ze po wspólnym zestawieniu postanowień od
dzielnie obradujących grup, należało ustalić zakres i metodę oficjalnego 
dialogu. Już tu powiedziano, iż do tego nie jest konieczna obecność wszy
stkich członków komisji. Przedstawiciele starokatoliccy zostali mianowani 
przez Międzynarodową Starokatolicką Konferencję Biskupów, przy czym 
Polski Kościół Starokatolicki w  USA i Kanadzie miał być reprezento

• Por. Jan K arm iris: V  (we now ej, oficjalnej rachuby IV) Wszechprawosławna  
K onferencja, niemiecka odbitka z „Theologii”  (Ateny 1S«8), s. 13: „G d y  tylko przy
gotowania zostaną zakończone, pawinna (międzynarodowa) Kom isja podjąć dialog 
z odpowiednią starokatolicką kom isją teologiczną” , i dalej *. 14: „D zieło IV  
W szechprawosławnej konferencji ... powinno w yw rzeć silny, pobudzający w pływ  
na zaktywizowanie i na rozw ój Prawosław no-Katolickiege Kościoła przy planowa
niu wszechprawosławnego Synodu.

4 Por. «. l i t  i n . IK Z  1S73 
„D okum enty odnoszące się do prawosławno-starokatolickiego dialogu. Protokół 
uchwał spotkania Mieszanej K om isji Prawo$4awno-Starrikatolickiej od S do 14 lip- 
ca 1973 r. w  Ateńskim  M iędzyprawosławnym  Ośrodkn: „Opublikowanie oficjalnego  
protokołu konferencji jest przewidziane po sporządzeniu niemieckiego przekładu  
w tym  sam ym  porządku dokumentów.
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wany przez bpa Kościoła Starokatolickiego w Polsce Majewskiego a Koś
ciół Starokatolicki w Czechosłowacji przez prof. J.P. Manna z Holandii. 
Niestety w ostatniej chwili udział bpa Majewskiego w konferencji oka
zał się niemożliwy, wskutek czego oba ważne polskie Kościoły nie były 
w Penteli reprezentowane ku powszechnemu żalowi i ich najlepszej woli. 
Nie było też upoważnienia do reprezentowania Kościoła w Czechosłowa
cji, ponieważ prof. Berthold Spuler musiał wstrzymać swój przyjazd wsku
tek przeszkód w komunikacji lotniczej w  RFN. Spośród ośmiu Kościołów 
Starokatolickich Unii Utrechckiej było obecnych w  Atenach tylko pięciu 
przedstawicieli Kościołów starokatolickich, a mianowicie: bp Lćon Gaut
hier, któremu powierzono przewodnictwo starokatolickiej komisji ds. dia
logu jako następcy bpa Ursa Kiiry’ego z Berna, bp Josef Brinkhues z Bonn, 
prof. Peter J. Maan z Arnhem, prof. Herwig Aldenhoven z Berna i  prof. 
Werner Kiippers z Bonn.

Z 14 prawosławnych uczestników konferencji, patriarchat ekumenicz
ny reprezentowali metropolita RFN z Bonn, egzarcha na Europą Centralną 
Ireneusz i prof. Fotiadis ze Stambułu-Chalki a jednocześnie przedstawi
ciel patriarchatu Aleksandrii; patriarchat jerozolimski reprezentował ar- 
chimandryta Cornelios i prof. Dentakis z Aten, patriarchat moskiewski 
arcybp Fiłaret z Berlina i Europy Centralnej oraz Gregory Skobei, teolog 
z Światowej Rady Kościołów w Genewie; patriarchat Serbii prof. Gosevic 
z Belgradu jpatriarchat Rumunii prof. Izydor Todoran z Sibiu i łon  Coman 
z Bukaresztu; patriarchat Bułgarii prof. Ilija Zonewski z Sofii; Kościół 
na Cyprze prof. Jan Karmiris; Kościół w Grecji profesorowie Jan Karmi- 
ris i Megas Farantos z Aten; Kościół w Polsce arcybp Fiłaret; Kościół 
■w Finlandii Jan Seppala, kierownik Seminarium Teologicznego w  Kuopio.

Jako asystent i ceniony tłumacz języka niemieckiego służył też bar
dzo dobrze teolog prawosławny i asystent naukowy Starokatolickiego Semi
narium Uniwersytetu w  Bonn dr Teodoros Nikolaou. Przemówienia powi
talne obu przewodniczących, wygłoszone w  językach greckim i francus
kim, przyjęto ze szczerym zadowoleniem, lecz również z wyczuwalną nie
pewnością co do charakteru spotkania oraz jego uchwytnych wyników, 
co do tego czy dojdzie do jednomyślności i zgodności pomiędzy Kościoła
mi reprezentowanymi tak wyraźnie środowiska zachodnie i wschodnie?
O ile wystarcza i jak dalece sięga dziś wspólne odwoływanie się do 
niepodzielnego Kościoła pierwszych wieków? W jakiej wiążącej, jedno
cześnie jednak różniącej, ba, nawet dzielącej zależności znajdują się do
gmatyczne wyznanie i żywa pobożność, a również „świeckość” tu i tam?

Naturalnie wszystkiego tego nie wypowiedziano, określało to jednak 
atmosferę pierwszych dwu posiedzeń, gdy wspomniane w  sprawozdaniach 
wzmianki ze stuletniej historii o uzgodnieniach i różnicach lub trudnoś
ciach w  kontaktach prawosławno-starokatolickich stały się jeszcze raz 
w ogólnym zarysie przedmiotem debaty. Jednak już tu zaznaczył się

45



zwrot w  kierunku pozytywnym. Nie wytoczono bowiem procesu sądowego- 
z  oskarżeniami i obroną, atakami i kontratakami, natomiast pogłębiało 
się odczucie, że można podjąć dialog!

W samej rzeczy sytuacja tej pierwszej, szeroko pojętej, wspólnej roz
mowy była o wiele pomyślniejsza niż w  ciągu dwu dni od 27 do 28 paź
dziernika 1931 w  bońskim hotelu Kónigshof5. Wpłynął na to też fakt, 
że niezależnie od tak ważnego w owym czasie włączenia się do dialogu 
Kościoła rosyjskiego, partnerzy prawosławni wskutek własnych starań
0 wiele lepiej byli zorientowani co do historii i istoty Kościoła Starokato
lickiego, a także dzięki rozmaitym kontaktom prawosławia z innymi Koś
ciołami mogli poczynić ważne ekumeniczne doświadczenia, które im po
zwoliły uświadomić sobie ich bliskie stanowisko wobec zasadniczych za
łożeń Kościoła starokatolickiego.

I tak przejście od wtorku do środy umożliwiła pracująca do późnej 
nocy mała podkomisja, która przyczyniła się do pozytywnego zwrotu w  to
ku konferencji. Udało się przedłożyć rzeczowo ujęty plan pracy z prak
tycznymi regułami działania dla zaakceptowanego przez ogół oficjalnego- 
dialogu podjętego przez komisję prawosławno-starokatolicką. Plan ten 
omówiony na zebraniu plenarnym, na nowo przepracowany przez podko
misję, został w przedostatnim dniu konferencji jednomyślnie PTzyjęty
1 ostatniego dnia podpisany jako właściwy wynik obrad. W tym miejscu 
należy jeszcze zaznaczyć, co tu rozumiano jako oficjalny dialog w  odróż
nieniu od „dialogu miłości” : chodziło mianowicie, aby opracować w  duchu 
prawdy i miłości, na zlecenie Kościołów obu stron, wspólny teologiczny 
tekst, który umożliwiłby Kościołom uznać istniejącą jedność i realizować 
ją. Następnie należy stwierdzić, że ten .stopień przygotowania dialogu,
o tyle ile odpowiada on ogólnemu planowi ekumenicznemu, w  wszech- 
prawosławnej konferencji na wyspie Rodos w roku 19616, mógł być do
tąd osiągnięty tylko w  kontaktach prawosławno-starokatolickich, właśnie 
na podstawie postanowień w  Penteli! Wszyscy starokatolicy powinni zda
wać sobie sprawę z tego obiecującego i pełnego odpowiedzialności fakty. 
Drzwi dla dialogu się otworzyły, spojrzenie na stół konferencyjny jest 
zachęcające. Lecz konieczne tu jest świadectwo całego Kościoła. I wszyscy 
starokatolicy powinni zdać sobie sprawę z tego, w  jakiej mierze i w  ja
ki sposób są oni dziś tym, o czym świadczyli przed stu laty ich ojco
wie; iż stanowią Kościół na Zachodzie nieprzerwanej i niesfałszowanej 
tradycji w  prawdzie, tak jak strona starokatolicka stale zapewnia wschod
nie prawosławie. Udział Kościoła starokatolickiego jako całości w  oficja l

‘  F or. A d olf K firy: Sprawozdanie o rozm ow ach starokatolickiej i prawosławnej 
kom isji w  Bonn, IK Z  12 (1932) 263—265.

e For. W erner Kiippers: Wszechprawosławna K onferencja na Rodos, 24 września 
do 1 października 1961, IK Z  52 (1962) 33—47.
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nym dialogu może w  pewnym sensie spowodować jednocześnie kryzys
i stać się zbawiennym.

W związku z protokółem z Penteli7 zadania na przyszłość przedstawiają 
się następująco:
Należy opracować wpólne teksty, które po podpisaniu przez wszystkich 
członków komisji mieszanej będą przedstawione najwyższym instancjom 
zainteresowanych Kościołów „do oceny, ewentualnego ogłoszenia, że dia
log jest zakończony lub powinien być dalej kontynuowany” .

Godne uwagi jest przy tym, że w  tym celu upoważniono teologów do 
opracowania wstępnych projektów dla komisji, którzy powinni byli dzia
łać w porozumieniu z odpowiednim teologiem drugiej strony. Obie komisje 
przedstawią swoje szkice, które w  wypadku zaistniałych różnic, staną się 
przedmiotem właściwego dialogu w  czasie spotkań trwających około
14 dni.

Według planu miano przy dobrym przygotowaniu osiągnąć cel po 2 lub
3 takich posiedzenia, przy czym na pierwsze spotkanie w  lipcu 1975 r. 
przewidywano pierwsze trzy części schematu roboczego, obejmujące „nau
kę o Bogu” , „chrystologię” i „eklezjologię” , natomiast soteriologię, sa- 
kramentologię i eschatologię przewidziano na przyszłość. Wskazówki do
tyczące ujęcia tekstów odznaczały się wielką prostotą. W protokole końco
wym  powiedziano: Nie wymaga się, by przedłożone teksty stanowiły w y
czerpujące rozpracowanie tematu w sensie prawosławnej lub starokato
lickiej dogmatyki: oczekuje się raczej zwięzłego ujęcia, wyrażającego nau
kę Kościoła w  zakresie danego tematu. Należy do tego dostosować wiążące 
wnioski. Całkiem ogólny i niepełny wstęp do nauki wiary, w  sześciu 
rozdziałach, stanowi ramy, w  których można ująć znane, szeroko potrak
towane prawosławno-starokatolickie uzgodnienia8. Mogą one przyjąć for
mę bądź pozytywnych, bądź krytycznych uwag na ten temat. Na to wska
zują wyraźnie podtytuły programu pracy. Tu jest na przykład miejsce dla 
uzgodnienia nauki o  Matce Bożej, które znalazło się w  trzecim podtytule 
rozdziału na temat chrystologii, gdzie zaznaczono: „Nauka o Matce Bożej
i nauki, które są z tym nie zgadzają” , a w podtytule ósmym dó zasad
niczego rozdziału na temat eklezjologii dodano podtytuł zatytułowany „G ło
wa Kościoła” , przy czym jasne jest, iż tu, poruszając sprawę papiestwa, 
wskazuje się, że jedyną głową Kościoła jest Chrystus.

7 Patrz „D okum enty dialogu prawosławno-starokatolickiego” , ten sam  zeszyt, 
s. 188 i n.

8 Por. Oświadczenie M iędzynarodowej K om isji ds. Dialogu na koniec posiedzenia 
od 22 do 30 czerwca 1971 r. w  Bonn, IK Z  62 (1972) 88, u w . 6 i przegląd dotyczący  
„uzgodnień” , „różnic” , i „dalszych prób”  w  perspektywie wspólnej pracy i w  spra
wozdaniu M iędzynarodow ej K om isji od 16 do 24 października 197# r . w  Genew ie- 
-Cham bćsy, IK Z  61 (1971) 71—74.
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Może jeszcze ważniejsze dla powodzenia dialogu jest jednak to, że 
w te pozytywne ramy wprowadzono również nierozstrzygnięte dotąd pro
blemy, zwłaszcza z zakresu eklezjologii; a mianowicie w  podtytule dru
gim w związku z tzw. „Branch-Theory” , tj. nauką o równowartościowych 
Kościołach cząstkowych, jest mowa o „jedności Kościoła i o Kościołach 
lokalnych” ; Poruszono też — w  punkcie dziewiątym eklezjologii —na 
pewno najbardziej drażliwy temat dialogu — starokatolicką społeczność 
sakramentalną z nieprawosławnymi Kościołami, co stanowi, że tak powiem, 
końcowy jasny akcent pierwszego roboczego akapitu, gdy temat ten po
dano pod tytułem „Problem interkomunii” , zamiast przedstawić go, jak 
to niedawno jeszcze bywało, w  formie przyzwalającego warunku.

Na zakończenie konferencji podano według protokołu przekazane infor
macje strony starokatolickiej co do interkomunii z Kościołami anglikań
skimi i iberyjskimi i z niezależnym Kościołem na Filipinach. Podano rów
nież inform acje o obecnym stanie kontaktów starokatolicko-rzymskokato- 
lickich, mających na celu wzajemną pastoralną i ograniczoną społeczność 
sakramentalną bez intercelebracji i pełnej zgody dogmatycznej. W zakre
sie wszystkich tych problemów zaznaczał sią ze strony prawosławnej w y
raźny brak informacji, a bez przezwyciężenia go nie można było uzyskać 
postawy otwartej i potrzebnego uzupełnienia dialogu.

Wielki upał w  czasie dni roboczych zrównoważyła cisza i przytulność 
otaczających klasztor lasów piniowych. Uzupełnieniem było zwiedzanie 
ateńskich kościołów i muzeów oraz Akropolu i innych zabytków. Dnia 
12 lipca odwiedził konferencję arcybp Hieronim, któremu podlega prawo
sławny ośrodek i klasztor, i  wyraził w  serdecznych słowach swą radość 
z powodu widocznych już w tym momencie wyników konferencji. Szcze
gólnym punktem szczytowym w  braterskim obcowaniu uczestników kon
ferencji było wieczorne przyjęcie u prof. Jana Karmirisa w  jego domu 
w Kifisii, położonym w wielkim ogrodzie. W różnych przemówieniach 
zwróconych do wieloletniego sekretarza Wszechprawosławnej Komisji do 
Spraw Dialogu wyrażono przekonanie, iż ze strony prawosławnej nikt 
nie przyczynił się tak bardzo do pogłębienia prawosławno-starokatolic
kiego zbliżenia, jak ten uczony wysoko ceniony właśnie ze wzglądu na 
jego konserwatywne stanowisko, systematyk Ateńskiego Wydziału Teolo
gicznego.

Bezpośredniopo zakończeniu konferencji obie strony podjęły postano
wienia co do praktycznego podziału pracy w  komisjach.

Dla części uczestników, do której jednak należeli wszyscy delegaci sta
rokatoliccy (w liczbie pięciu), konferencja zakończyła się zaproszeniem me
tropolity Ireneusza na teren jego dawniejszej działalności na północno-za
chodnim wybrzeżu Krety, dokąd udano się na niedzielę i poniedziałek
15 i 16 lipca, płynąc statkiem w  nocy przy świetle pełni księżycowej. Cał
kowicie wypełniane dni dały niezapomniany obraz starożytnego kraju,
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przede wszystkim jednak Kościoła, w  którym duchowa i społeczna dzia
łalność bpa Ireneusza stanowi zdumiewający znale, mocno opartej na w ie
rze „dziś ciągle jakże' mocno przypominanej służby Kościoła dla świata” . 
Dlatego też to zakończenie było ważnym fragmentem prawosławno-staro-. 
katolickiego spotkania i powinno być pod wieloma względami pogłębione
i rozszerzone, gdyż rozumiemy tylko to, co umiłowaliśmy, a miłujemy tyl
ko to, co mogliśmy poznać.
Bonn

Werner Kiippers

Dokumenty dotyczące dialogu prawosławao-starokatolickiego

Na propozycję Międzyprawosławnej Komisji dla prawosławno-starokato- 
łickiego dialogu i na zaproszenie Jego Swiętobliwości patriarchy ekume
nicznego Demetriosa I, po uzgodnieniu z czcigodnym zwierzchnikiem Koś 
ciołów prawosławnych, zgromadzili się w międzyprawosławnym ośrodku 
w Atenach, w klasztorze Penteli jako goście wielce błogosławionego 
Hieronima, arcybiskupa Aten i całej Grecji, członkowie obu komisji te
ologicznych dla dialogu pomiędzy prawosławnymi i starokatolikami na 
ogólne posiedzenie „wspólnej komisji” .

Stronę prawosławną reprezentowali: patriarchat ekumeniczny, patriar
chaty: Aleksandrii, Jerozolimy, Rosji, Serbii, Rumunii i Bułgarii; auto
kefaliczne Kościoły: Cypru, Grecji i Polski oraz autonomiczny Kościół 
Finladii.

Ze strony starokatolickiej samodzielne Kościoły w : Holandii, RFN, 
Szwajcarii, Austrii i Chorwacji, podczas gdy polskie Kościoły staroka
tolickie w  USA, Kanadzie oraz w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jak 
też w Czechosłowacji nie nadesłały żadnych przedstawicieli.

Pracę prowadzili: metropolita Ireneusz z RFN i egzarcha dla Europy 
centralnej, jako przewodniczący Międzyprawosławnej Komisjii Teologicz- 
gicznej oraz biskup Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w  Szwajcarii 
Leon Gauthier jako przewodniczący Międzynarodowej Komisji Unii Utręch- 
ekiej dla Dialogu Prawosławno-starokatolickiego. Sekretarzami byli pro
fesorowie Jan Karmiris i Wener Kiippers.

Wspomniana Mieszana Komisja Teologiczna odbyła wspólne posiedze
nia od 9 do 14 lipca 1973 r. i uzgodniła następujące punkty:
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a) Prowadzone dotychczas przez obłe strony osobno przygotowania do 
oficjalnego dialogu teologicznego, które opierały się na wynikach poprzed
nich prawosławno-starokatolickich spotkań oraz symbolicznych, liturgicz
nych i innych księgach, artykułach i oświadczeniach, zostały wyraźnie 
ł zgodnie uznane jako zakończone, gdy obie strony włączyły do określonych 
punktów wiary chrześcijańskiej uzupełniające stwierdzenia zawarte w pro
tokołach uchwał.

b) Ustalono zakres praktycznej realizacji przyszłego oficjalnego, te
ologicznego dialogu oraz szczegółową metodę w następujący sposób:

1. Oficjalny teologiczny dialog pomiędzy Kościołami prawosławnym i sta
rokatolickim, który właśnie się rozpocznie, ma być przeprowadzony na 
podstawie przedłożonych tekstów opracowanych przez obie strony, doty
czących nauki o Bogu, chrystologii, eklezjiologii, soteriologii, nauki o sa
kramentach i eschatologii według reguł ustalonych w  tym celu w  sta
dium przygotowawczym, jako konieczne.

2. Przedmiotem dyskusji w czasie oficjalnego dialogu będą w czasie pierw
szego prawosławno-starokatolickiego spotkania obu komisji teologicznych 
(które przewidziano w lipcu 1975 r.) zagadnienia dotyczące nauki o Bogu, 
Chrystologii i Eklezjologii, według następującego planu:

I Nauka o Bogu

1.''Objawienie, Pismo święte, Tradycja,

2. Kanon Pisma świętego.

II Chrystologia

1. Wcielenie odwiecznego Słowa Bożego,

2. Unia Hipostatyczna,

3. Nauka o Matce Bożej i nauki z nią niezgodne. 
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III Eklezjologia

1. Istota i cechy Kościoła,

2. Jedność Kościoła a Kościoły lokalne,

3. Granice Kościoła,

4. Autorytet Kościoła i w Kościele,

5. Nieomylność Kościoła,

6. Siedem soborów ekumenicznych i uznane przez nie synody,

7. Konieczność sukcesji apostolskiej i kanoniczność hierarchii Kościoła 
starokatolickiego,

8. Głowa Kościoła,

S. Problem „interkomunii” .

3. Dla każdej z sześciu głównych dziedzin będą sporządzone przez obie 
komisje teologiczne teksty i pisma na temat nauki własnego Kościoła,

4. Przygotowanie tych tekstów będzie powierzone przez każdą komisję us
talonym fachowcom — teologom, którzy podczas opracowania tekstów 
powinni utrzymywać kontakt z odpowiednimi teologami fachowcami in
nych komisji teologicznych.

5. Sformułowania, tekstowe nie muszą zawierać wyczerpującego opraco
wania tematu z punktu widzenia dogmatyki prawosławnej lub staro
katolickiej; raczej oczekuje się zwięzłego przedstawienia problemu, w któ
rym poda się zasadnicze punkty nauki każdego Kościoła odnośnie do danej 
nauki.

S. Teksty opracowane przez teologów fachowców będą podane do wiado
mości i do przestudiowania, w poszczególnych wypadkach do — uzupeł
nienia wszystkim członkom własnej komisji teologicznej. W końcu będą
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one przeanalizowane na plearnym posiedzeniu komisji teologicznej każdej 
strony, które powinno się odbyć na krótko przed pierwszym wspólnym po
siedzeniem Mieszanej Komisji Teologicznej, aby w ten sposób przygotować 
ostateczne ustalenia każdej Komisji Tologicznej na dany temat.

7. Utworzy się stały Wydział koordynacyjny składający się z przewodni
czących i sekretarzy obu Komisji Teologicznych, prawosławnej i staroka
tolickiej.

8. Pod koniec każdego posiedzenia Mieszanej Komisji Teologicznej zosta
ną ustalone punkty do opracowania na następną konferencję z zakresu 
pozostałych trzech zagadnień według podanego wyżej sześciopunktowego 
planu dialogu, tzn. z zakresu soteriologii, nauki o sakramentach i eschato
logii, które zostały ustalone w tekście przytoczonym przez podkomisję 
dnia 12 lipca i ujęte w protokole z dnia 12 lipca 1973 r.

9. Dokumenty będą odczytane na posiedzeniach Mieszanej Komisji Teolo
gicznej. Ustalone w ten sposób różnice dotyczące nauki, staną się następ
nie przedmiotem badań wspólnego dialogu.

10. Po uzyskaniu uzgodnienia we wszystkich punktach, będzie ustalony 
przez uprzednio upoważnionych teologów wspólny tekst na podstawie 
projektów obu Komisji Teologicznych i będzie on podpisany przez wszyst
kich członków Mieszanej Komisji Teologicznej prawosławno-starokato
lickiej.

11. W czasie toczącego się dialogu Mieszana Komisja Teologiczna pracuje 
pod kierunkiem przewodniczącego obu komisji teologicznych.

12. Po zakończeniu dyskusji nad wszystkimi zagadnieniami całego dialo
gu będą podpisane wspólne teksty przesłane do oceny z jednej strony Jego 
Świątobliwości patriarsze Ekumenicznemu oraz zwierzchnikom samodziel
nych Kościołów prawosławnych, a z drugiej strony Najprzewielebniejsze- 
mu Biskupowi w Utrechcie jako przewodniczącemu Międzynarodowej 
Starokatolickiej Konferecji Biskupów, a przez niego innym biskupom; 
w  danym wypadku dla zawiadomienia o zakończeniu dialogu i o posta
nowieniach co do dalszego postępowania.

W klasztorze Penteli, dnia 14 lipca 1973 podpisano przez członków: 
Międzyprawosławna Komisja dla Dialogu zgodnie z oficjalną listą uczest
ników:
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A. Przedstawiciele prawosławia:

1. Patriarchat Ekumeniczny.
Metropolita Ireneuszz RFN, Egzarcha Europy Centralnej, Bonn 
prof. Emanuel Fotiadis, Konstantynopol

2. Patriarchat Aleksandrii: 
prof. Emanuel Fotiadis

3. Patriarchat Jerozolimy:
archimandryta Korneliusz Rodousakis, Jerozolima 
prof. Dentakis, Ateny

4. Patriarchat Moskwy:
arcybp Filaret, Berlin i Europa Centralna,
Grzegorz Skobej, Genewa

5. Patriarchat Serbii:
prof. Stojan Gosevic, Belgrad

6. Patriarchat Rumunii: 
prof. łon Coman, Bukareszt 
prof. Izydor Todoran, Sibiu

7. Patriarchat Bułgarii: 
prof. Ilija Zonewski, Sofia

8. Kościół Cypru: 
prof. Jan Karmiris

9. Kościół Grecji: 
prof. Jan Karmiris, 
prof. Megas Farantos

10. Kościół Polski: 
arcybp Filaret

11. Kościół Finlandii: 
Jan Seppala, Kuopio



B. Przedstawiciele starokatoliccy:

1. Kościół Starokatolicki Holandii: 
prof. dr Piotr Jan Maan, Arnhem

2. Biskupstwo Starokatolickie w RFN: 
bp Józef Brinkhues, Bonn
prof. dr Werner Kiippers, Bonn
prof. dr Berthold Spuler, Hamburg (nieobecny)

3. Kościół Chrześcijańskokatolicki Szwajcarii: 
bp lic. teol. Leon Gauthier, Berno
prof. dr Herwig Aldenhoven, Giimligen, Berno

4. Kościół Starokatolicki w Austrii: 
reprezentował bp Józef Brinkhues, Bonn

5. Polski Narodowy Kościół Katolicki w USA i Kanadzie: 
reprezentował bp Tadeusz Majewski, Warszawa (n ie o b e c n y )

6. Kościół Starokatolicki w Czechosłowacji:

7. Kościół Polskokatolicki w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej' 
bp Tadeusz Majewski, Warszawa (nieobecny)

8. Chorwacki Starokatolicki Kościół Narodowy: 
reprezentował bp Leon Gauthier, Berno.

54



Posłannictwo
Nr 2-3 1980

Ks. Werner Kiippers

Dialog prawosławno-starokatolicki

Część I

I. Ostatnia faza przed rozpoczęciem dialogu

To co przedstawiono w  roku 1973 w komunikacie niniejszego czasopisma 
(Internationale Katholische Zeitschrift, Bern) pod tytułem „Dialog pra
wosławno-starokatolicki” nabiera realnych kształtów \ jako perspektywa 
przyszłości, stało się obecnie faktem. Zaprojektowane w lipcu 1973 r. 
w Penteli rozpoczęcie „-oficjalnego dialogu” , złączone z postanowieniem 
zamknięcia długich przygotowań uczestniczących prawosławnych i staro
katolickich Kościołów, nastąpiło wraz z pierwszym posiedzeniem Mieszanej 
Komisji ds. Dialogu, trwającym od 20 do 28 sierpnia 1975 r. w prawosław
nym Centrum Ekumenicznego Patriarchatu w Chambesy koło Genewy, 
a wzięło w niej udział trzydziestu uczestników2. Wynikiem jest pięć 
wspólnych tekstów zaprogramowanych w Penteli w roku 1973, które na
przód przedstawiła strona starokatolicka, podano je do wiadomości Między
narodowej Starokatolickiej Konferencji Biskupów, a przez nią zostały 
opublikowane w listopadzie 1975 r.

Zrezygnowano z zapowiedzianego w komunikacie z konferencji w Pen
teli (1973) opublikowania protokołu owej narady, naprzód ze względu na 
to, że jest on bardzo obszerny, a powtóre dlatego, że w Penteli pisano 
go tylko w języku greckim i jako dokument został on opublikowany po 
grecku 3. Stosownie do zaproszenia ekumenicznego patriarchy Demetriosa I

1. IKZ 63 (1973) 182 — 192: W . Kiippers: Prawosławno-starokatolicki dialog nabiera
realnych kształtów.

2. Pojęcie „oficjalnego dialogu”  wywodzi się z I Wszechprawoslawnej Konferencji 
na Rodos 1961, która dotyczyła ekumenicznego programu prawosławnej wspól
noty, pod kierownictwem Patriarchatu Ekumenicznego. Oznacza on każdy sto

pień kościelnego zbliżenia, a ostatecznym celem jest pełna kościelna lcoinonia 
z przyzwoleniem wspólnoty. Por. W . Kiippers: Wszechprawosławna konferencją 
na Rodos, IKZ 52 (1962) 38—47.

3. Jan Karmiris: Ekklesia, Ateny 50 (1973) 420—J2S, 476—479 (gr).
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z dnia 27 listopada 1972 r. stanęły przed konferencją w Penteli dwa zada
nia: „Przedstawienie i wyjaśnienie niektórych punktów nauki Kościoła 
starokatolickiego oraz ustalenie tematów i metod, które miano wziąć pod 
uwagę w czasie oficjalnego dialogu” . Wśród punktów, jakie wysunięto, 
chodziło o problemy, których negatywne potraktowanie mogło spowodo
wać dalsze przesunięcie oficjalnego dialogu: np. stosunek postanowień so
borów do późniejszych nauk Kościoła co do ich wiążącego znaczenia, zasięg 
kanonu Pisma św., który, jak wiadomo, nie jest identyczny na Wschodzie 
i na Zachodzie, przyjęcie wszystkich siedmiu czy też mniejszej liczby 
starożytnych Soborów ekumenicznych, poza tym cały szereg zagadnień 
dotyczących rozumienia Kościoła, sukcesji apostolskiej i urzędu biskupa, 
a w końcu rozpatrywano sprawę interkomunii, jaką Kościół starokatolicki 
zawarł w roku 1931 z anglikanami, a w roku 1965 z niezależnym Kościołem 
na Filipinach, z Hiszpańskim Reformowanym Kościołem Episkopalnym 
i z Luzytańskim Katolickim Kościołem Portugalii. Odpowiedzi udzielone 
przez starokatolików w imieniu ich Kościołów umożliwiły prawosławnym 
w Penteli zapoznanie się z przedstawionymi problemami tak w założeniach, 
jak i pod kątem widzenia zgodności. Dalsze debaty odłożono jednak do 
oficjalnego dialogu. I w ten sposób można było przyjąć jednomyślnie uch
wałę, aby zaproponować uczestniczącym Kościołom, by po zakończeniu 
wstępnego stadium, rozpoczynając oficjalny dialog pracowały otwarcie 
nad odbudową wspólnoty kościelnej, tj. pełnej eucharystycznej i koncyliar- 
nej społeczności. Gdy odpowiedzialni kierownicy Kościołów zaakceptowali 
tę sprawę, wystosowano wiosną 1975 r., na podstawie porozumienia Eku
menicznego Patriarchatu z Międzynarodową Starokatolicką Konferencją 
Biskupów oficjalne zaproszenie na „pierwsze posiedzenie plenarne Mie
szanej Komisji ds. Dialogu", które zwołano na sierpień 1975 r. do Pra
wosławnego Ośrodka Patriarchatu Ekumenicznego w Chambesy koło Ge
newy. Nad koniecznym przygotowaniem naradzał się Wydział Koordyna
cyjny w czasie swej pierwszej sesji, po spotkaniu w lecie 1973 r., zebrany 
znów w Penteli od 5 do 8 lutego 1974 r. Przyjęto z wdzięcznością zaprosze
nie Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii na teologiczną naradę 
przygotowawczą w Morschach koło Brunnen nad jeziorem Vierwaldstat- 
tersee w dniach od 25 do 28 września 1974 r. Uczestniczyli w niej teologo
wie fachowcy obu stron. W ten sposób można było urzeczywistnić uchwałę 
podjętą w Penteli w roku 19734, aby konieczne przygotowanie tekstów 
nastąpiło według możności na podstawie osobistych kontaktów teologów 
obu stron. Wydział Koordynacyjny zwrócił się do ustalonych teologów 
z prośbą, aby swe propozycje dotyczące przekazanych im tematów z zakre

4. IK.Z s. 190: „Przygotowanie tych tekstów powierzono teologom, którzy w czasie 
opracowywania tekstów powinni być w kontakcie z odpowiednimi teologami innej 
komisji teologicznej.
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su nauki o Bogu, chrystologii i nauki o Kościele wnieśli do planu narady, 
uczestnicząc w niej osobiście. O ile przy tym ze strony prawosławnej 
ograniczono się do członków Wszechprawosławnej Komisji, ze strony sta
rokatolickiej dokooptowano jako doradców następujących teologów spoza 
grona członków komisji ze względu na ich szczególną znajomość rzeczy: 
prof. dr. Christiana Oeyna z Bonn, prof. dr. Petera Amita z Magden-Bern, 
ks. Ursa von Arxa z Hellikonu i ks. Dietera Prinza z Kaiseraugst.

Jednakże to czcigodne grono powołane do ekumeniczno-międzykościel- 
nej i ponadnarodowej pracy zespołowej nie mogło sprostać zadaniu z całą 
precyzją. Większa część projektów wpłynęła zbyt późno przed rozpoczę
ciem narady. Wystąpił problem przekładu, a wreszcie pozostały trudności 
z nawiązaniem kontaktów w porozumiewaniu się pomiędzy członkami obu 
komisji, z powodu braku czasu i znacznych odległości. Trudności te mu
siały się odbić niekorzystnie i na naradzie roboczej. Nie udało się zreali
zować stopniowanego planu Wydziału Koordynacyjnego, według którego 
miała przebiegać narada robocza, a mianowicie stopniowanie parami usta
wionych obu stron, omawiających tematy w trzech grupach dla przygo
towania dyskusji plenarnej. Zamiast tego pracowały bez przerwy trzy 
grupy nad zagadnieniami nauki o Bogu, chrystologii i eklezjologii, których 
sprawozdania i propozycje omawiano jeszcze raz na plenum. W rzeczywi
stości mogły tu być w mniej systematyczny sposób poruszone tylko pewne 
krytyczne punkty, podobnie jak w czasie wcześniejszych rozważań w lecie 
1973 r. w Penteli. Mimo to wyczuwało się wyraźny postęp w sformuło
waniach i stawianiu pytań oraz w odpowiedziach w atmosferze wzrasta
jącego wzajemnego zrozumienia i zaufania, zwłaszcza, że obie strony miały 
już za sobą wypowiedzi na temat przedłożonych sprecyzowanych tekstów. 
Dotyczy to szczególnie użycia pewnych pojęć, które nie wyjaśnione mogą 
mieć znaczenie dzielące, jednak w zróżnicowanym i związanym z życiem 
kontekście, można by powiedzieć — nabywają innego „chemicznego" skła
du i w ten sposób mogą znaleźć wyraz zupełnie nowe powiązania w słow
nych sformułowaniach. Aby przynajmniej wskazać, co mam na myśli, moż
na powiedzieć, że chodziło o takie teologiczne pojęcia, jak nieomylność, 
niezmienność dogmatów, granice Kościoła, jedność objawienia w Piśmie 
i Tradycji, widzialność i niewidzialność Kościoła lub uwielbienie Bogaro
dzicy w Jej wiecznej dziewiczości, Maria aeiparthenos. Dla strony staro
katolickiej szczególną wartość miała przy tym współpraca młodych teo
logów wciągniętych po raz pierwszy do pracy, a to miało znaczenie nie 
tylko dla umożliwienia przyjęcia, recepcji późniejszych wspólnych prawo- 
sławno-starokatolickich sformułowań w całym Kościele i jego parafiach. 
W ten sposób mogła ta fragmentaryczna praca konferencji w Mattli — 
stać się ożywczym bodźcem, przynajmniej dla strony starokatolickiej, przy 
sporządzaniu jej „Tekstów dialogu prawosławno-starokatolickiego", a mia
nowicie szesnastoczęściowego zbioru „Materiałów sekcji starokatolickiej
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Mieszanej Komisji ds. Dialogu" dla pierwszego posiedzenia plenarnego 
w Prawosławnym Centrum w Chambesy koło Genewy, które obradowało 
od 19 do 30 sierpnia 1975 r.

Akt ten ze strony starokatolickiej opracowany zespołowo na konsulta
cji, w dniach od 5 do 6 lipca 1975 r. w Bernie, pod przewodnictwem bpa 
Leona Gauthier (zawierał 28 stron, a odpowiedzialnym za ostateczne jego 
sformułowanie był po konsultacji berneńskiej prof. Werner Kiippers).

Oficjalna faza przygotowań konferencji w Chambesy nastąpiła z chwi
lą spotkania Wydziału Koordynującego w dniu 28 kwietnia 1975 r. w Zu
rychu, przy czym nie mógł być jednak obecny prof. Jan Karmaris. Tu 
stało się jasne, że nie można było liczyć ze strony prawosławnej na nowe 
propozycje co do tekstów, dotyczących aktu w „Mattli“ . I w rzeczywistości 
postawa prawosławna była tam już wyraźnie przedstawiona w przeważa
jącej liczbie punktów. Niektóre przyczynki o znacznym zakresie, dotyczące 
kanonu, objawienia, sukcesji apostolskiej i mariologii nie były jeszcze 
treściowo wyczerpane, poszczególne problemy były opracowane przez licz
nych autorów we własnych rozprawach, a szczegółowe wywody prof. Kar- 
marisa były nawet już wydrukowane5. Tym bardziej więc było palące, 
aby doręczyć uczestnikom obu stron jeszcze możliwie w porę teksty ugody 
berneńskiej sporządzone na podstawie wewnętrznych kontaktów i poro
zumień starokatolików zgodnie z uszeregowaniem tematów uchwalonych 
dla wspólnej debaty w Mattli we wrześniu 1974 r. Udało się to z pewnymi 
wyjątkami zależnymi od poczty. Przeszkodą było to, że aż do rozpoczęcia 
konferencji brakowało przekładu tekstów niemieckich. Należy też powie
dzieć, że wprawdzie już w maju zorientowano-wszystkich współpracowni
ków konferencji w Mattli co do stanu rzeczy. Obecni zostali zaproszeni nie 
tylko do Cambesy, lecz także, o ile to było możliwe do Berna, a jednak 
do Berna przybyli z bp. Gauthier tylko profesorowie — Aldenhoven Amiet 
i Kiippers jak i księża — von Arx i Prinz. Profesorowie Mann, Oeyen 
i Visser mieli trudności z przybyciem na konferencję, porozumiewano się 
jednak z nimi w pewnych punktach. Wszystkim wymienionym można było 
w kocu lipca przesłać wspomniane wspólne starokatolickie opracowania.

W ten sposób przebyto pierwszy odcinek drogi, którą starokatoliccy 
teolodzy zaczęli torować już przed więcej niż stu laty. I właśnie z powodu 
od tego czasu podejmowanych, zakrojonych na szeroką skalę, oficjalnych 
i konkretnych przygotować, nowe zahamowanie miałoby bardziej poważne 
następstwa niż wcześniejsze hamowanie i powstrzymywanie6.

5. Jan Karmiris: Orthodoxia kai Palaioktholikismos, t. i ,  Ateny 1974, s. 83 <gr.), 
przedruk z „Theologia” .

6. Por. W . Kiippers: Stan i perspektywy starokatolicko-prawoslawnego dialogu, IKZ  
62 (1972) 87 — 117; Chronologiczno-bibliograficzny przegląd rozmów na temat unii 
pomiędzy Prawosławnym Kościołem Wschodu a Starokatolickim Kościołem Unii 
TJtrechckiej, IKZ 57 (1967) 29—51.
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2. Pierwsze posiedzenie plenarne Komisji Mieszanej i jego wyniki7

Było to przywilejem Ośrodka Prawosławnego w Chambesy i za taki 
uznali to uczestnicy konferencji, wyrażając szczególną wdzięczność jego 
gospodarzowi metropolicie Damaskinosowi i jego współpracownikom i tak 
zostało to przyjęte przez obie strony, tj. przez konferencję i kierownictwo 
Ośrodka, że właśnie tą naradą, która miała treściowo i formalnie służyć 
najdalej posuniętemu dialogowi Kościoła prawosławnego w służbie jed
ności, zacszął nowy Ośrodek, ze swymi wspaniałymi urządzeniami, spełniać 
swe ekumeniczne zadanie jeszcze przed uroczystym otwarciem.

Jeśli chodzi o samą konferencję, to wykazywała ona, oceniając ją we
dług protokołu końcowego z Penteli 1973 r., z jej wyżej przedstawionymi 
przygotowaniami i nie najmniejszej wagi punktami, ciągłe zaległości 
w świetle wcześniej podjętych postanowień8. Powiedziano przecież w ar
tykule 6 „Zaleceń dla praktycznego przeprowadzenia przyszłego oficjalnego 
teologicznego dialogu", iż powinien on być przeprowadzony „na podstawie 
opracowanych przez obie strony tekstów według potrzeb uznanych w  tej 
mierze w stadium przygotowawczym11. Dalej powiedziano też w artykule 
6 co do osobno przez obie strony opracowanych tekstów, chociaż byłyby 
sporządzone „w porozumieniu z odpowiednimi teologami innych komisji", 
że „w  końcowej fazie teksty te będą na posiedzeniu plenarnym komisji 
teologicznej każdej strony zbadane. Posiedzenie to ma nastąpić na krótko 
przed pierwszym wspólnym posiedzeniem Komisji Mieszanej, aby w ten 
sposób przygotować ostateczne teksty każdej komisji teologicznej pod ką
tem widzenia omawianej tematyki.

Nie jest to rzeczą niezwykłą, że planowanie a przede wszystkim prze
pisy wchodzące dopiero w życie, o ile nie miały ponieść porażki, musiały 
być dostosowane do okoliczności. Ta właśnie postawa osiągnęła pełny 
sukces w Chambesy. Zwrócono uwagę na niedociągnięcia tylko w dwu 
sprawach: zapytano dlaczego przyjęty jeszcze na zebraniu roboczym we 
wrześniu 1974 r. program obejmujący podstawowe tematy: naukę o Bogu, 
teologie i ekleziologię, traktując rzecz powierzchownie, został zaledwie 
w połowie wykonany, i powtóre, chcąc rzecz stawiać jasno, należało zapy
tać, czego wymaga od wszystkich uczestników przyjęta w roku 1973 w 
Penteli metoda pracy, jeśli miano ją nadal stosować jako właściwą. Jeśli 
bowiem ta metoda dialogu nastawiona jest na sporządzanie wspólnie obo
wiązujących tekstów, zakłada ona samo przez się istnienie już na początku 
dość dojrzałych tekstów przed rozpoczęciem narad, na których miały być 
omawiane. Mimo trudności w punkcie startu, wynikających z owych bra
ków, nie zrezygnowano z tej zasady w Chambesy. O ile początkowa strata

7. AKIO nr 177, 1486—1473, Dokumenty III.
8. IKZ 63 (1973) 189 ia,
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czasu spowodowała rosnący nacisk na intesyfikację współpracy, o tyle 
przez przedłużenie czasu obrad w celu wypełnienia programu osiągnięto 
podniesienie jakości pracy. I tak wykonano w Chambesy zadanie praktycz
ne. Wspomniane już starokatolickie teksty ugody zostały na miejscu prze
łożone na język grecki, jeśli temat był przedmiotem obrad, gdy języki 
grecki i niemiecki uznano jako oficjalne języki konferencji. Jednocześnie 
ze strony prawosławnej zostały od hoc sporządzone przez kompetentne siły 
krótsze teksty, a to na podstawie wcześniejszych własnych przyczynków, 
które omówiono w swej grupie i przyjęto jako prawosławne teksty ugody 
po odpowiednich zmianach, a następnie przełożono je na język niemiecki 
W ten sposób wniesiono do odczytania na plenum, stosownie dó pierwotne
go programu oba teksty ugody w obu językach, po czym nastąpiła ogólna 
dyskusja na ten temat. Po zasadniczym przyjęciu przekazano je podkomi
sjom powołanym przez konferencję do opracowania odnośnych tematów. 
Zadaniem podkomisji było sporządzenie wspólnego tekstu na podstawie 
wypowiedzi na zebraniu plenarnym, który został przedłożony znów na ple
num w redakcji greckiej i niemieckiej. Gdy wspólny tekst został ponownie 
omówiony i raczej tylko w niewielu miejscach zmieniony, a następnie przez 
plenum przyjęty, musiał być jeszcze raz bardzo starannie przygotowany 
w obu redakcjach językowych do podpisania przez wszystkich obecnych 
członków oficjalnych komisji dialogu i musiał być zbadany pod kątem wi
dzenia jednoznaczności sposobu wyrażania. Dopiero wtedy można było po
łączyć z podpisami formułę jednobrzmiącą dla wszystkich tekstów i redakcji 
tekstowych: „Powyższy tekst oddaje naukę Kościoła prawosławnego i staro
katolickiego według ujęcia Mieszanej Komisji Prawosławno-Starokatolic- 
kiej“ 8.

Jest jasne, iż w ciągu niewielu dni konferencji jest to bardzo czasochłon
nym zajęciem, zwłaszcza gdy nie dysponuje się wystarczająco licznym 
sztabem tłumaczy oraz technicznych sił pomocniczych dla przepisywania 
i powielania ciągle zmienianych tekstów. W tym wypadku należy się po
dziękowanie i uznanie ze strony uczestników konferencji, szczególnie panu 
dr. Teodorosowi Nikolaou, który jest prawą ręką metropolity Ireneusza, 
a który oddawał usługi aż do ostatniej chwili jako tłumacz i łącznik. Pod 
tym względem przyszłe konferencje powiny być lepiej wyposażone w po
moce i pomocników. Poza tym metoda przyjęta na konferencji mogła przy
nieść pomyślne wyniki, niezależnie od opisanych trudności, jedynie tylko 
dlatego, że konfrencja ta była wyrazem zgodności poglądów strony prawo
sławnej i starokatolickiej, co sobie od dawna uświadamiano. Czyż więc 
byłoby przedłożenie tekstów rzeczą zbędną, samo przez się zrozumiałą? 
Na pewno nie! Dlaczego tedy trzeba było tak długo czekać na ich sporzą
dzenie?

9. Dokumenty IV, Wspólne teksty.

60



Chodzi tu wszak o teksty, na podstawie których będą uznane i zatwier
dzone, a wskutek tego dopiero rzeczywiście możliwe odpowiedzialne kroki, 
sięgające do podstaw wiary, zmierzające do pełnej jedności rdzennie 
wschodniej i zachodniej wspólnoty Kościołów lokalnych. Odnosi się to do 
obu stron w ich fenomenologicznej, historycznie uwarunkowanej różnorod
ności, wskutek ich istotnego związku z Kościołem starożytnym i uznania 
elementów starokościelnej jedności, które są możliwe do przyjęcia.

Jeśli tedy w dialogu następuje, wskutek postępującego wykonywania 
programu przyjętego w Penteli, że tak powiem, recepcja elementów tej 
jedności na płaszczyźnie nauki, to nie chodzi przy tym o system tez doty
czących nauki, a z pewnością nie o intrygę w sensie teologicznej spekulacji, 
oderwanej od rzeczywistości życiowej Kościoła w dzisiejszym świecie. Dia
log ten rozwijał się wszak od dawna na podstawie przekonania, że w tym 
przykładowo wzorcowym zjednoczeniu Wschodu i Zachodu chodzi o sub
stancję objawienia wiary i Kościoła w pełnej jednomyślności ze starożyt
nym Kościołem co do Pisma św., co do świadectw prawomyślnych Ojców 
oraz co do postanowień soborów akceptowanych przez Kościół. Było to 
opartym na doświadczeniu przekonaniem wszystkich tych mężów, którzy 
od stu lat prowadzili ten dialog, że dopiero tak pojęta jedność stworzy moc
ne fundamenty dla Kościoła, aby się ostał we wierze, miłości i nadziei 
w biegu dziejów i wśród naporu pokus, na które będzie ciągle na nowo 
wystawiany, wobec ciągle na nowo stawianych mu pytań i konieczności 
podejmowania decyzji. Ten tak istotny dla kościelnej jedności składnik był 
dla wszystkich uczestników konferencji wyczuwalny i żywy w nieodłącz
nych dla narady nabożeństwach. Odbywały się one w ciszy prawosławnej 
kaplicy domowej św. Pawła w surowym, starym budynku lub w blasku 
świętej liturgii odprawionej w tym samym budynku z okazji uroczystości 
św. Ireneusza z Lyonu. Odprawił ją metropolita Ireneusz. Było to również 
wyczuwalne na uroczystych nieszporach na wniebowzięcie Marii w rosyj
skim kościele prawosławnym w Genewie, na które zaprosił uczestników 
konferencji metropolita Fiłaret z Berlina, łącząc z tym przyjęcie. Odczu
waliśmy to również w wielkiej niedzielnej liturgii w  nowym kościele św. 
Pawła w Ośrodku Prawosławnym, tóre odbyło się przy licznym udziale 
greckich parafian z Genewy. Tutaj proszono kanonika prof. P. J. Maana
o przemówienie w języku francuskim na tekst I Kor 3,9—17, co z punktu 
widzenia prawa kanonicznego Kośeioła prawosławnego było wyrazem wy
sokiego uznania dla Kościoła starokatolickiego. W tę samą niedzielę skie
rował metropolita Ireneusz w chrześcijańskokatolickim kościele parafialnym 
St. Germain, na zaproszenie bpa Gauthier, pozdrowienie do parafian, w  któ
rym przedstawił cel i znaczenie toczącego się dialogu obu Kościołów na 
tle ruchu ekumenicznego.

I znów odprawili starokatoliccy uczestnicy konferencji w obecności 
prawosławnych molitwy wieczorne i poranne według nowego porządku
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chrześcijańskokatolickiego w kaplicy Ośrodka. O ile z całą pewnością 
wspólna Eucharystia jest punktem, na który nastawiony jest dialog prawo- 
sławno-starokatolicki, jak kompas na biegun, tu nie jest na miejscu wszelka 
niecierpliwość i entuzjastyczne parcie do osiągnięcia sakramentalnego 
i eklezjalnego zjednoczenia. Niech raczej na drodze do zbliżającego się celu 
przyświeca światło wiernego oczekiwania, krzepiąc i właściwie orientując,
1 niech ożywia wewnętrzne zaangażowanie w życiu innego Kościoła szerokie 
horyzonty, powagę i ciepło. Słowo metropolity Damaskinosa, który stale 
brał udział w posiedzeniach plenarnych było z pewnością dla wszystkich jak
2 serca wyjęte, kiedy odezwał się w ten sposób. Konferencja ta jest real
nym wkładem i wymagającym poważnego potraktowania elementem budo
wy naszej jedności, wypełniającym wspólne zadanie obu Kościołów i naszej 
współodpowiedzialności za wszystkie Kościoły.

W ramach tych ogólnych założeń należy uważać tych pięć ogólnych 
tekstów jako właściwy wynik na początku oficjalnego dialogu. Oczywiście 
muszą one przede wszystkim mówić same za siebie i należy oczekiwać, 
jakie stanowisko zajmą w szczegółach oba Kościoły, którym teksty te zosta
ną przekazane przez Komisję Mieszaną. Tu trzeba tylko spróbować podać 
pewne wskazania z punktu widzenia uczestnika konferencji w Chambesy. 
Należy przy tym przypomnieć, że postanowienia z Penteli nie zmierzały 
do nakreślenia swego rodzaju zarysu czy skrótu dogmatyki lub ogólnej 
wypowiedzi na temat wiary chrześcijańskiej. Raczej chciano „wyrazić istotę 
nauki każdego Kościoła odnośnie do wybranych tematów“, lecz miało to 
nastąpić tylko „według potrzeb ustalonych pod tym względem w stadium 
przygotowawczym"10. Ograniczenie to jest jasne, daje jednak szerokie 
możliwości w praktyce. Jak dalece należy traktować zakres „stadium przy
gotowawczego", a przede wszystkim, co mamy w nim uważać za „ustaloną 
potrzebę"? O ile można w ogóle poszczególne zagadnienia wiary traktować 
w oderwaniu od całości? I czy ustalenie wspólnych tekstów nie stało się 
dopiero wtedy możliwe, gdy dzielące problemy sporne zostały przezwycię
żone w ugodzie? Czy też odnowa starokościelnej ugody nie polega właśnie 
na zawarciu całości we wspólnym rozumieniu wiary? Dialog musiał znaleźć 
własną drogę w ujęciu tekstów dla rozwiązania tego dylematu. Do powsta
łych swoistych cech przedstawionych tekstów należy ujawniający się w nich 
związek biblijnego uzasadnienia i ogólnokościelnej tradycji z równoczesnym 
patrystycznym i aktualizującym ukierunkowaniem biegu myśli. Rozmaite 
momenty nie występują zawsze dość ostro i nie zarysowują się jednakowo 
wyraźnie. Tym bardziej daje się zauważyć powściągliwość wobec szkolar- 
sko-konfesyjnego operowania pojęciami oraz filozoficznie uwarunkowanej 
teologicznej spekulacji, To, co dzieło to zawiera, jest raczej uzasadnioną 
wiarą w Chrystusa, świadomością związku tradycji kościelnej, świadectwa

10. patrz — uwaga 8.
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Pisma św. i boskiego Objawienia z Bożą obecnością w Duchu Świętym 
i Jego rzeczywistością w Kościele. Na tym związku zasadza się i wypełnia 
obiektywna a zarazem aktualna przeszłość i teraźniejszość prawdy wiary. 
„Wspólne teksty” usiłują złożyć rzetelne świadectwo o niej. Zaskakujący 
jest wszakże tekst 1/2 pt. „Kanon Pisma św.” W istocie rzeczy temat nie 
dotyczy w właściwym sensie różnicy dzielącej Kościoły, w każdym zaś razie 
nie w stosunkach prawosławno-starokatolickich. Chodzi tam o granice ka
nonu pism starotestamentowych, który od dawna inaczej się kształtuje 
w  Kościele wschodnim i zachodnim. Podstawą jest tu różnica między kano
nem żydowskim i greckiej Septuaginty. Na Zachodzie umocniła się gianica 
dzieląca księgi w pełni kanoniczne, które zwie się po prostu „inspirowany
mi" a księgami apokryficznymi, nie należącymi do pism inspirowanych. 
Tekst z Chambesy nie bierze tego momentu pod uwagę, prowadzi natomiast 
do pozycji kompromisowej, która mogłaby być pomocna z punktu widzenia 
ekumenicznego. „Księgi kanoniczne odznaczają się szczególnym autoryte
tem ,który Kościół im zawsze przyznawał, zachowując jednak zawsze we 
czci „anagignoskomena“ (tj. te księgi, które należy czytać), które od wieków 
należały do kanonów Pisma św.“ 11 (Dokumenty IV, 1/2). Jednocześnie tekst 
1/2 jest wskutek tego formalnie godny uwagi, iż tu w wypadku problemu, 
nie wyjaśnionego rzeczowo ze strony starokatolickiej, istnieje możliwość 
skierowania sprawy do Międzynarodowej Starokatolickiej Konferencji Bis
kupów z prośbą o powzięcie decyzji. To może mieć znaczenie dla dalszych, 
ewentualnie trudniejszych, zagadnień. To co powiedziano o charakterze 
tekstów, ważne jest jednak bezwzględnie dla rozdziałów 1/1 lub 1/3 — 
„Boskie Objawienie i jego przekazywanie” oraz „Trójca Śwęta” , przy czym 
tekst 1/3 jest szczególnie znaczący. Tutaj została w sposób wyczerpujący 
i jasny sformułowana trynitarna wiara w Boga, centralna prawda, w uz
godnieniu z Pismem św. i tradycją kościelną, stosownie do postanowień 
ekumenicznych soborów starożytnego Kościoła. Jednocześnie zostało w ten 
sposób zachowane starokatolickie orzeczenie dotyczące problemu Filioąue, 
z grudnia 1969 r., bez wkraczania na nowo w starą teologiczną kontro
wersyjną debatę12. Oczywiście każdy kto zna znaczenie tego problemu 
w historycznym konflikcie między Wschodem i Zachodem, może ocenić 
ten stan rzeczy. Teksty II/l i II/2 „Wcielenie Słowa Bożego” i „Unia hi- 
postatyczna” kontynuują tę linię. Zwłaszcza wypowiadają się one przy 
tym w -specjalnie dogmatycznym ujęciu w takim kontekście, w jakim 
stawiano sprawę w starożytnym Kościele na soborach ekumenicznych. 
Należy zwrócić przy tym szczególną uwagę na kierunek, który wychodząc 
z dawnych sporów dogmatycznych, dociera bez ogródek do sedna dzi
siejszych problemów chrystologicznych. A mianowicie — nie wdając się

11. Dokumenty r v :  1/2.
12. IKZ 61(1971) 65—70.
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w rozwlekle kontrowersje, wydobywa się z nich i umacnia się, to, co 
zawiera kościelne rozumienie Chrystusa wychodzące ze świadectwa Pisma 
św. i co ma decydujące znaczenie dla problemu chrystologicznego dziś 
z jego aktualnym wyostrzeniem: a mianowicie — rzeczywistość zbawie
nia Bożego w Chrystusie bez umniejszenia pełnego człowieczeństwa Zba
wiciela: „Każda z natur chce działać i działa we wspólnocie z drugą, 
według swych właściwości — dla ratowania ludzkości (Dokumenty IV
i 11/2) w.

2. Kontynuacja dialogu

W Chambesy nie doszło do całkowitego wykonania programu pracy. 
Wprawdzie rychło porzucono myśl, aby przepracować więcej niż wy
magały oba podstawowe kręgi tematyczne z zakresu nauki o Bogu 
i chrystologii. Jednak trzeba było przerwać toczącą się jeszcze żywo 
ostatniego wieczoru dyskusję na temat rozpoczętego rozpracowywania 
szóstego tekstu mariologicznego, by móc uporać się w protokole końco
wym z najważniejszymi punktami wyznaczającymi kontynuację dialogu. 
Utknięcie nie polegało w żadnym wypadku na pojawieniu się nieprze
zwyciężonych trudności lub zgoła przeciwieństw. Nie dokończony wspólny 
projekt tekstu II/3 „Nauka o Matce Bożej i nauki z nią niezgodne” 
zawiera raczej wyraźnie punkty zgodne w zakresie tej problematyki, 
jakkolwiek sam tekst nie jest jeszcze gotowy do zamknięcia. Ponieważ 
jednak ten temat i cały splot problemów eklezjologii dokładnie biorąc 
należał jeszcze do zakresu zadań pierwszego posiedzenia plenarnego, po
stanowiono powołać podkomisję do dalszej pracy nad tym zagadnie
niem. Należą do niej, na propozycję obu stron Komisji Mieszanej, poza 
oboma prezydentami Komisji profesorowie: Herwig Aldenhoven, Piotr 
Amiet, Werner Kuppers i Piotr Jan Mann — z komisji starokatolickiej, 
jak i profesorowie: Stefan Alexe, Jan Karmaris, Emanuel Fotiadis i Ilia 
Tsonewski z komisji prawosławnej. Przygotowanie i zaproszenie na po
siedzenie tej podkomisji, które miało nastąpić w lecie 1975 r. zlecono 
komisji koordynacyjnej. Zadaniem podkomisji jest opracowanie wspól
nych projektów tekstów dla trzeciego podtematu dotyczącego chrystologii 
oraz dziewięciu podtematów eklezjologii. Projekty te, które miały być 
po ich przygotowaniu dostarczone pozostałym uczestnikom dialogu, sta
nowiły tematykę drugiego posiedzenia plenarnego Komisji Mieszanej, 
które odbyło się w lecie 1977 r.

Wszystko to oznacza ńa pewno przedłużenie dialogu, w świetle pro
gramu zapowiedzianego w Penteli, przynajmniej o dwa lata, gdyż trzecie 
zgromadzenie plenarne, obejmujące trzy podstawowe tematy: soteriologię,

13. Dokumenty IV: II/2.
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naukę o Sakramentach i eschatologię, ma nastąpić, zgodnie z układem 
turnusów dopiero w roku 1979u. Ze względu jednak na to, iż krytyczny 
punkt ciężkości dialogu spoczywa na pewno na problemach mariolo
gicznych, a zwłaszcza eklezjologicznych, ta zmiana programu może spo
wodować istotne zyskanie na czasie, szczególnie gdy weźmie się pod 
uwagę powołanie wspomnianej podkomisji i ustalenie ważnego terminu 
jej posiedzenia w dwuletnim okresie pomiędzy pierwszym a drugim zgro
madzeniem plenarnym. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby w od
powiednim czasie zwołać też konferencję roboczą, taką jaka odbyła się 
w „Mattli” w roku 1974, aby zintensyfikować pracę dialogu. Oczywiście 
nie należy tracić czasu, by nie przeoczyć sposobności, aby móc przedło
żyć szereg wykończonych tekstów prawosławno-starokatolickich jeszcze 
przed rozpoczęciem pierwszej sesji oczekiwanego prawosławnego Soboru 
powszechnego. Dalszą sprawą, której nie można przeoczyć przy kon
tynuowaniu dialogu jest uwzględnienie analogicznych wydarzeń w sze
roko rozwiniętej i ciągle zagęszczającej się sieci kontaktów dialogowych 
w zakresie klasycznych zagadnień ruchu Faith and Order („Wiara 
i Ustrój”), względnie tzw. kościelnych i konfesyjnych federacji świato
wych, z których w drodze analogii wchodzą tu tylko w rachubę staro
katolicy, anglikanie, prawosławni, rzymskokatolicy, luteranie i staro- 
orientalni. Pomiędzy tymi grupami jest do pomyślenia teoretycznie 16 
bilateralnych dialogów. Z tego obecnie toczy się najmniej 12 bardziej lub 
mniej intensywnie i oficjalnie. Starokatolicy nie uczestniczą w dwu 
z tych możliwych dialogów, a mianowicie w dialogu z luteranami i z Koś
ciołem staroorientalnym. Należałoby sobie życzyć, aby możliwie szybko 
opracowano synopsę tych różnorodnych procesów wraz z analizą metod 
i wyników. Lecz już teraz można twierdzić, że dialog starokatolicko- 
-prawosławny przynajmniej formalnie, a także rzeczowo należy w całej 
tej grupie do najbardziej rozwiniętych i że jest on pod tym względem 
szczególnie interesujący, że chodzi tu o wzory osiągnięcia pełnego kościel
nego zjednoczenia, a nie tylko unii w sensie aktu w Lyonie 1274 czy 
we Florencji 1439, i to w zakresie blisko tysiącletniej schizmy między 
Wschodem i Zachodem czy też „interkomunii” w obecnym znaczeniu 
tego słowa. Postęp tego dialogu będzie mógł mieć jednak ekumeniczne 
znaczenie dopiero wtedy, gdy podstawa tekstowa okaże się dość mocna 
i gdy jej treść będzie przejęta przez parafie uczestniczących Kościołów. 
Z jednej strony należy cały wysiłek i wiedzę teologów skierować w tym 
kieiunku, aby wypracowane teksty były możliwe do odbioru, a to nie 
znaczy tylko, aby były teologicznie dobre, lecz by były ostatecznie ważne 
i zrozumiałe dla chrześcijanina w jego dzisiejszej rzeczywistości życiowej. 
Z drugiej strony nie należy też pozostawić małej grupy teologów zaan-

14. IKZ 63 (1973) 191.
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gazowanych w dialogu w ich Kościołach w osamotnieniu jako specjali
stów do sprawy, która z biegiem życia Kościoła niewiele ma wspólnego. 
Jedność z Kościołem Wschodnim oparta na fundamencie starożytnego 
Kościoła jest i pozostanie sprawą egzystencji każdego starokatolika! Dla
tego właśnie w tym pierwszym stadium osiągniętym w związku z przed
łożonymi w Chambśsy wspólnymi tekstami decydująca rzecz zależy od 
tego, czy dialog w kołach teologów i duchownych oraz w parafiach 
będzie nie tylko przyjęty do wiadomości, lecz rzeczywiście przemyślany, 
gdzie to się wydaje potrzebne, według możliwości krytykowany, a w osta
tecznym wyniku przyjęty ku własnej korzyści. Jest więc pod tym wzglę
dem dobrym znakiem, że międzynarodowa starokatolicka konferencja 
teologów, która obradowała we wrześniu 1975 r. na zamku Schwanberg 
na podstawie sprawozdania obecnych uczestników narady w Chambśsy, 
zgodziła się na propozycję, aby poświęcić swe jesienne posiedzenie 
w roku 1976 przede wszystkim wysłuchaniu sprawozdań nt. dialogu, oraz 
wypowiedzi co do jego znaczenia i rozwoju. Jednak i poza tym pozo
stanie zadaniem dla licznych większych i mniejszych kół uświadamiać 
każdego starokatolika w każdym zakresie jego życia o problemach tego 
dialogu, które nawiązywały od początku do podstawowych zagadnień.
I właśnie to będzie w sensie biblijnego i starokatolickiego rozumienia 
Kościoła, jak i chrześcijańskiego życia, zwłaszcza jako wspólnoty na
prawdę „ortoksyjne” .

ks. Werner Kiippers

4. D o k u m e n t y  d o t y c z ą c e  d i a l o g u  
p r a w o s ł a w n o - s t a r o k a t o l i c k i e g o

I. Sprautozdanie z narady roboczej prawosłowno-starokatołickiej

Komisji dialogowej obradującej w dniach 25—28 września 1974 r. 
w Centrum Wychowawczym Domu św. Antoniego „Mattli” koło Mor- 
schach w Szwajcarii 
Uczestnicy:
Ze strony prawosławnej:
metropolita Irenaios prof. Gosevic
arcybp Filaret prof. Todoran
prof. Karmiris prof. Alexe
prof. Fotiadis prof. Farantos

archimandryta Zafiris
prof. Kalogirou dr Nikolaou
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Ze strony starokatolickiej: prof. Aldenhoven

bp Gauthier prof. Oeyen15 

prof. Am iet15 

ks. Prinz16

bp Majewski

prof. Kuppers

prof. Maan ks. von A rx 16

Zadania konferencji

Stosownie do postanowień Komisji Dialogu powziętych w Atenach- 
-Penteli w lipcu 1973 r. i Komisji Koordynacyjnej z lutego 1974 r. — za
dania konferencji roboczej polegały na tym, aby zbadać projekty tekstów 
przedłożonych przez specjalistów teologów dla przygotowania pierwszego 
zgromadzenia plenarnego Mieszanej Komisji Dialogu.

Stosownie do ustalonych w Penteli w roku 1973 trzech podstawowych 
tematów
1. nauka o Bogu, 2. chrystologia i 3. eklezjologia, utworzono trzy grupy 
robocze.

Pracowały one początkowo osobno i składały o tym dokładne infor
macje na plenum. Po wypowiedziach każda grupa robocza przedstawiała 
pisemne zestawienie jako podstawę dalszej pracy.

W czasie badania przedstawionych tekstów przez trzy wspomniane 
grupy, autorzy tekstów udzielali wyjaśnień. Po dokładnej wymianie obu
stronnych prawosławnych i starokatolickich sformułowań, ustalono, iż 
konieczne jest dalsze badanie i pogłębienie tematyki, a to szczególnie 
w zakresie problematyki dotyczącej eklezjologii.

Na posiedzeniach plenarnych kontynuowano omawianie problemów, 
a na zakończenie uchwalono, że zebranie Mieszanej Komisji Dialogu ma 
nastąpić w prawosławnej akademii na Krecie w dniach od 20—31 sierpnia 
1875 r.

Morschach w „Mattli”, 29 września 1974 r.
Sekretarze Mieszanej Komisji Dialogu prawosławno-starokatolickiego

(podp.) J. Karmiris, W. Kiippers

15. Dokooptowany jako doradca i teolog specjalista.

Sposób pracy

Przegląd pracy
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0 .  Wyciąć ze sprawozdań grup konferencji roboczej Komisji Dialogu 
prawoslawno-starokatolickiego, która odbyła się w  dniach od 25 do 28 

września 1974 r. 

Grupa I: Nauka o Bogu
1. Objawienie, Pismo św., Tradycja
2. Kanon Pisma św.
3. Trynitarna nauka o Bogu.

W skład mieszanej grupy roboczej, która omawiała temat nauka
o Bogu, wchodzili: arcybp Filaret, prof. Fotiadis, archimandryta Chry- 
zostomos Zafiris, prof. Farantos, prof. Maan i prof. Aldenhoven. 

Przedłożono następujące referaty:
1. Referaty arcybpa Filareta:

a) O Piśmie św. i Tradycji świętej,
b) O księgach kanonicznych i niekanonicznych,

c) Dogmat o Bogu w Trójcy Jedynym.
2. Referaty archimandryty Zafirisa:

a) Objawienie, Pismo św. i Tradycja święta,
b) Kanon Pisma św. (oba referaty w języku greckim).

3. Referat prof. Farantosa: Prawosławna nauka o Bogu w Trójcy świętej 
jedynym (po grecku)

4. Referat prof. Maana: Pismo św. i Tradycja
5. Referat dra Vissera: Tezy do tematu Objawienie, Pismo św., Tradycja
6. Referat dra Parmentiera: Kilka uwag o teologii Trójcy Świętej. 

Poszczególni uczestnicy czytali referaty przed spotkaniem mieszanej
grupy roboczej i były one omawiane w osobnych grupach.

Referaty potraktowano jako prace prywatne. Na podstawie przedło
żonego materiału i. dyskusji, jaka się wywiązała, ustalono obszerne uzgod
nienie poglądów w sprawach zasadniczych, jakkolwiek nie można było 
dokładnie przedyskutować całej tematyki i niektóre problemy wyma
gały dalszego wyjaśnienia.

Mieszana grupa robocza uzgodniła, że opracowuje na posiedzenie 
Mieszanej Komisji w następnym roku po jednym tekście ze strony pra
wosławnej i starokatolickiej na omawiane tematy, które będą stanowiły 
podstawę dla wspólnego oświadczenia dotyczącego wiary. Zostaną opra
cowane:
1. Objawienie, Pismo św. i Tradycja — przez arcybpa Filareta i prof. 

Maana (ewentl. zamiast nip.ao orzez dra Vissera)
2. Kanon Pisma św. przez archimandrytę Chryzostomosa Zafirisa i prof. 

Maana
3. Nauka o w Trójcyjednym Bogu — przez prof. Farantosa i prof. Alden- 

hovena.
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Grupa II: Chrystologia
1. Wcielenie odwiecznego Słowa Bożego
2. Unia hipostatyczna
3. Nauka o Matce Bożej i nauki z nią związane.

W skład mieszanej grupy roboczej, która miała opracować temat 
chrystologii weszli prof. Kalogirou, prof. Todoran, prof. Alexe, prof. Amiet 
i ks. Prinz.

Podstawą prac grupy II miały być następujące pisemne opraco
wania:
1. Todoran: „Projekt wstępny na temat ogólnego prawosławno-starokato

lickiego wyznania dotyczącego chrystologii
2. Prinz: Unia hipostatyczna
(obie te prace omawiają jednocześnie „Wcielenie odwiecznego Słowa 
Bożego” i „Unię hipostatyczną” )
3. Amiet: O katolickiej nauce na temat Matki Bożej
4. Kalogirou: Nauka o Teotokos (po grecku)

Na początku posiedzenia grupy II ustalono obustronnie, że uznaje się 
przedstawione pisemne prace i nie widzi się problemów kontrowersyjnych 
w zakresie chrystologii za wyjątkiem rozumienia nauki o aeiparthenon. 
Grupa III: Eklezjologia
1. Istota i znaczenie Kościoła
2. Jedność Kościoła i Kościoły lokalne
3. Granice Kościoła
4. Autorytet Kościoła i w Kościele
5. Nieomylność Kościoła
6. Siedem soborów ekumenicznych i uznane przez nie synody
7. Konieczność sukcesji apostolskiej i kanoniczność hierarchii w Kościele 

starokatolickim
8. Głowa Kościoła
9. Problem „interkomunii”
10. Problem włpwu potrydenckiej teologii rzymskokatolickiej na teologię 
prawosławną
Uczestnicy grupy dyskusyjnej:
Metropolita Ireneusz, prof. Karmiris, prof. Gosevic, bp Majewski, prof. 
Kiippers, prof. Oeyen, ks. von Arx, dr Nikolaou 
Jako teksty przyjęto: prace w języku greckim i niemieckim 

(3) do tematu pierwszego: Karmiris, Tsonewski i Kiippers 
(2) do tematu drugiego: Tsonewski, Kiippers 
(2) do tematu trzeciego: Tsonewski, Oeyen 
(2) do tematu czwartego: Tsonewski, Oeyen 
(2) do tematu piątego: Karmiris, Kiippers
(2) do tematu szóstego: Karmiris, Kiippers
(3) do tematu siódmego: Fotiadis, Aldenhoven, Maan
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(2) do tematu ósmego: Karmiris, von Arx
(—) do tematu dziewiątego: (Gosevic, Amiet)
(2) do tematu dziesiątego: Karmiris, Kiippers .
Dla omówienia po części obszernych i licznych tekstów nie starczyło 

czasu, tym bardziej że większość sprawozdań obu stron dotarła do rąk 
uczestników dopiero na początku konferencji lub na krótko przed tym. 
Dlatego w czasie spotkań można było przeczytać kursorycznie tylko część 
referatów. Nie było żadnego tekstu na temat III/9. Będzie on potem 
przesłany uczestnikom z tekstem, który ma opracować prof. Amiet wraz 
z nowym tekstem prof. Gosevica, który swój egzemplarz zagubił w pod
róży.

Ogólnie stwierdzono, iż temat 111/10, który wyniknął z starokato
lickiego zapytania w Penteli, został dostatecznie wyjaśniony przez stronę 
prawosławną i nie powinien być już przedmiotem dialogu 16.

W dyskusji podkreślano i uznawano przede wszystkim coraz wyraźniej 
.wysypujące uzgodnienia w tekstach. Nie można było wnikać we wszyst
kie szczegpły zawarte w tekstach. To będzie przedmiotem dokładniejszych 
studiów nad tekstami, których dokonują wszyscy uczestnicy konferencji 
do następującej narady Komisji Mieszanej.

Uznano za konieczne, aby praca rozwijała się w przyszłości w możli
wie ścisłym kontakcie uczestniczących w niej teologów, aby tak szybko 
jak tylko będzie możliwe doszło do przedłożenia na plenarnym posiedze
niu Komisji Mieszanej przewidzianych na konferencji w Penteli dwóch 
odpowiadających sobie tekstów — prawosławnego i starokatolickiego.

III. Protokół końcowy pierwszego posiedzenia plenarnego Mieszanej 
Komisji Teologicznej dla Dialogu Prawosławno-Starokatolickicgo, które 
odbyło się w dniach od 20 do 28 sierpnia 19T5 r. w Prawosławnym 

Ośrodku Patriarchatu Ekumenicznego w Chambesy koło Genewy.

Na zaproszenie Jego Świątobliwości Patriarchy ekumenicznego w po
rozumieniu z czcigodnymi zwierzchnikami Kościołów Prawosławnych 
i Międzynarodową Konferencją Biskupów Starokatolickich zgromadzili się 
w Prawosławnym Ośrodku Patriarchatu Ekumenicznego w Chambesy 
członkowie Mieszanej Komisji Teologicznej dla dialogu pomiędzy prawo
sławnymi i starokatolikami na swym pierwszym posiedzeniu plenarnym, 
aby rozpocząć oficjalny dialog.

Ze strony prawosławnej reprezentowane były:
Patriarchat Ekumeniczny, patriarchat Aleksandrii, Jerozolimy, Rosji, 

Rumunii, i Bułgarii, autokefaliczne Kościoły na Cyprze i w Grecji, jak 
i autonomiczny Kościół w Finlandii.

16. patrz uwaga 5.
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Samodzielne Kościoły w Holandii, Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Pc 
sce. Polski Narodowy Kościół Katolicki w USA i Kanadzie był repr 
zentowany przez Kościół Polskokatolicki.

Przewodniczyli — metropolita Ireneusz z RFN i Leon Gauthier, biski 
Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii. Sekretarzami By; 
profesorowie Jan Karmiris i Werner Kiippers. Dnia 20 sierpnia nastąpi 
wspólne omówienie przez wszystkich obecnych programu i metod prac 
Dnia 21 sierpnia metropolita Damaskinos z Tranoupolis odprawił świę 
liturgię na rozpoczęcie obrad, w czasie której przemawiali obaj przewoi 
niczący. Stosownie do postanowień konferencji w Penteli w lipcu 1973 
oraz na podstawie prac przygotowawczych wspólnej narady roboczej spi 
cjalistów teologów w Morschach we wrześniu 1974 r. rozpoczęto prai 
nad trzema problemami nauki o Bogu: Objawienie Święte i jego przi 
kazywanie, kanon Pisma św., Bóg w Trójcy Jedyny. Przedłożono przy ty: 
teksty starokatolicki i prawosławny dotyczące wspomnianych temató 
w obu językach konferencji — greckim i niemieckim. Po ogólnej dyski 
sji na temat, na plenum przekazano te osobne teksty podkomisji. S 
podstawie tych tekstów opracowano wspólny tekst na zebranie plenarń 
Do dnia 28 sierpnia omówiono w ten sposób następujące wspólne teksl 
w obu wymienionych językach, które ostatecznie przyjęto i podpisan
1. Objawienie święte i Tradycja
2. Kanon Pisma św.
3. Trójca Święta
4. Wcielenie Słowa Bożego
5. Unia hipostatyczna.

Teksty te zostaną przez uczestników konferencji przekazane zwierzeł 
nikom Kościołów, przez których zostali wydelegowani.

W czasie konferencji odbywały się codziennie prawosławne i starok; 
tolickie modlitwy poranne i wieczorne, w tym w szczególności 27 sierpni 
odprawiono uroczyście nieszpory z okazji święta Wniebowzięcia Mar: 
które celebrował metropolita Filaret w  genewskim rosyjskim koście! 
prawosławnym przy ul. Beaumont. W niedzielę dnia 24 sierpnia kanoni 
prof. Maan wygłosił przemówienie na zakończenie świętej liturgii w koi 
ciele św. Pawła w Ośrodku prawosławnym, podobnie pozdrowił metropolii 
Ireneusz genewską parafię starokatolicką w jej świątyni w St. Germaii 
gdy biskup Leon Gauthier odprawił uroczystą mszę.

O kontynuacji rozpoczętej pracy oficjalnego dialogu stwierdzono w ns 
wiązaniu do postanowień w Penteli na temat ogólnego programu, co nastt 
puje:
1. W lecie 1976 r. ma się zebrać podkomisja mieszana. Jej zadaniem je: 
opracowanie na drugie zgromadzenie plenarne wspólnych tekstów jak 
projektów dotyczących tematów zawartych w programie pierwszego zgrc

Ze strony starokatolickiej reprezentowane były:



madzenia plenarnego ,lecz nie wyczerpanych, tj. trzecią część chrystologii 
i dziewięć części eklezjologii (porównaj protokół końcowy z Penteli). Do 
tej podkomisji należą następujący członkowie:
1. Obaj przewodniczący, profesorowie zaproponowani przez stronę prawo
sławną: Stefan Alexe, Jan Karmiris, Emanuel Fotiadis, Ilja Tsonevski a ze 
strony starokatolickiej: zaproponowani profesorowie: Herwig Aldenhoven, 
Piotr Amiet, Werner Kiippers, Piotr Jan Maan. Przygotowanie i zwołanie 
tej narady zleci się Wydziałowi Koordynującemu.
2. Następne zgromadzenie plenarne Komisji Mieszanej ma się odbyć w lecie 
1977 r. Zaproszenia dotyczące miejsca konferencji zgłosili: Polski Kościół 
Starokatolicki (Kościół Polskokatolicki — red.) — do Warszawy, Patriar
chat Ekumeniczny do Chambesy i Kościół grecki do Aten. Jako przedmiot 
obrad drugiego zgromadzenia plenarnego Mieszanej Komisji Teologicznej 
ustalono: nauka o Matce Bożej i nauki z nią się nie zgadzające oraz 
dziewięć tematów dotyczących eklezjologii, wymienionych w protokole 
końcowym z Penteli.

Obrady zakończono wieczorem 28 sierpnia podziękowaniem złożonym 
przez przewodniczących Patriarsze Ekumenicznemu za okazaną gościnność.

Protokół końcowy został podpisany przez członków Mieszanej Prawo
sławno-starokatolickiej Komisji Teologicznej w dniu 28 sierpnia 1975 r. 
w  Chambesy w Ośrodku Prawosławnym Patriarchatu Ekumenicznego17.

Wszechprawosławna Komisja:

17. Liczba podpisów pod „Wspólnymi tekstami”  uległa drobnym zmianom wskutek 
przypadkowej nieobecności kilku uczestników.
Obecni byli poza wymienionymi tu członkami komisji:
ze strony prawosławnej: dr Teodoros Nikolaou i Grzegorz Skobej jako tłumacze; 
ze strony starokatolickiej: ks. prof. Piotr Amiet, ks. Urs von Arx, i ks. Dieter 
Prinz, jako doradca.

Patriarchat Ekumeniczny: 
Ireneusz, metropolita RFN, 
przewodniczący, 
prof. Emanuel Fotiadis

Patriarchat Jerozolimy 
Korneliusz Rodussakis, 

archimandryta 
prof. Chryzostomos Zafiris, 

archimandryta

Patriarchat Aleksandrii 
Partenios, metropolita Kartaginy 
Nikodemos (odjechał)
Metropolia Afryki Centralnej

Patriarchat Moskwy 
Fiłaret, 

metropolita Berlina 
Mikołaj Gundjajev, ksiądz
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Patriarchat Rumunii 
prof. Izydor Todoran, ksiądz 
prof. Stefan Alexe, ksiądz

Patriarchat Bułgarii 
prof. Ilja Tsonewski 
arcybiskupstwo Cypru 
Chryzostomos Chrysanthos, 
metropolita Limassolu 
prof. Andrzej Mitsidis

Kościół Grecji 
prof. Jan Karmiris 
prof. Jan Kalogirou 
prof. Megas Farantos

Kościół Finlandii 
Jan Seppil&j ksiądz.

Starokatolicka Komisja 
Kościół Chrześcijańskokatolicki 
Szwajcarii
Leon Gauthier, bp przewodniczący 
prof. Herwig Aldenhoven, ksiądz

Kościół Holandii
prof. Piotr Jan Maan, kanonik

Kościół RFN
Józef Brinkuhues, bp (odjechał) 
prof. Werner Kiippers, ksiądz

Kościół Polski (reprezentuje Polski 
Narodowy Kościół Katolicki w USA 
i Kanadzie)
Tadeusz R. Majewski bp (odjechał) 
Wiktor Wysoczański, 
ksiądz (odjechał) 1 
Kościół Austrii 
Gunter Dolezal, ksiądz

IV. Wspólne teksty

l/l Objawienie Boże i jego przekazanie
Jedyny w Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty stworzył świat i „nie 

omieszkał dawać o sobie świadectwa”  (Dz. 14, 17), lecz objawiał się 
wielokrotnie i w  różny sposób w świecie i w dziejach.
1. Bóg objawia się w  swych dziełach: „Bo co w Nim jest niewidzalne, 
może być poznane od stworzenia świata, gdy się ogląda jego stworzenia, 
a mianowicie jego wieczną moc i bóstwo”  (Rzm 1,20), a szczególnie w lu
dziach, którzy zostali stworzeni na Jego obraz i podobieństwo i „którzy 
dowodzą, że treść zakonu zapisana jest w sercach” .
2. Ludzie sprzeciwili się prawu Bożemu i zgrzeszyli, a ich podobieństwo 
Boże zostało zniekształcone i przyćmione i nie mogli poznać prawdziwego 
Boga, „lecz znikczemnieli w  swych myślach, ich niezrozumne serce pogrą
żyło się w ciemności” i „dlatego uwielbili i chwalilii tworzenia zamiast 
Stwórcy” (Rzym 1,21.25). Bóg jednak, który jest pełen dobroci „chce, aby 
wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”  (1 Tm 2,4), 
wszedł na drogę bezpośredniego i osobowego objawienia wobec świata. 
Tak więc objawił się Bóg bezpośrednio i rzeczywiście „dawnymi czasy 
ojcom przez proroków” (Hbr 1,1), w szczególności wśród ludu izraelskiego.
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To objawienie Boże było, choć prawdziwe, jednak częściowe i miało cha
rakter pedagogiczny: „Zakon stał się nam przewodnikiem do Chrystusa” 
(Gal 3,24). „Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego” 
(Gal 4,4). „I Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami” (J 1,14). 
W Jezusie Chrystusie nastąpiło pełne i doskonałe objawienie Boże” . 
„W nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości” (Kol 2,9). Ratunek jest 
możliwy tylko w Jezusie Chrystusie: „nie ma w nikim innym zbawienia” 
(Dz. Ap. 4, 12). W Jezusie Chrystusie objawił się Bóg w Trójcy jedyny, 
niedostępny i niepojęty w swej istocie^ w swej zbawczej mocy i to w  ca
łej pełni: „Oświadczamy, iż Boga poznajemy z jego mocy (...), jego istota 
natomiast pozostaje niedostępna” (Bazyli Wielki, List 234, 1).
4. To nadnaturalne objawienie w Chrystusie jest przekazane w tradycji 
świętych apostołów, które zostało podane pisemnie w Piśmie danym od 
Boga i ustnie w żywym głosie Kościoła. Ustna tradycja jest z jednej 
strony utrwalona w symbolu wiary i w  pozostałych postanowieniach i ka
nonach siedmiu świętych Soborów ekumenicznych i lokalnych synodach, 
w pismach ojców Kościoła jak i w świętej liturgii i ogólnie w nabożeń- 
stwowej praktyce Kościoła, a z drugiej strony znajduje ona wyraz w sta
łej oficjalnej nauce Kościoła.

Pismo i Tradycja nie są różnymi wypowiedziami boskiego Objawie
nia, lecz rozmaitymi sposobami wyrażenia tej samej apostolskiej tradycji. 
Dlatego nie ma problemu pierwszeństwa jednego wobec drugiego, „oba 
mają to samo znaczenie dla pobożności” (Bazyli Wielki, O Duchu Świę
tym 27, 2). Przy tym Pismo rozumie się w świetle Tradycji, natomiast 
Tradycja zachowuje swoje niesfałszowane rozumienie i kryterium praw
dy przez Pismo i jego treść” (Wszechprawosławna Komisja przygotowaw
cza świętego i wielkiego Soboru, 16 do 28 lipca 1971, Chembesy 1973, 
s. 110). Tradycja apostolska jest w Duchu Świętym w sposób niesfałszo- 
wany przez Kościół zachowana, wykładana i przekazywana.

Powyższy tekst nt. „Bożego Objawienia i jego przekazywania” od
daje według ujęcia Mieszanej Komisji Teologicznej Prawosławno-Staro- 
katolickiej naukę Kościołów prawosławnego i starokatolickiego.

Chambesy, Ośrodek Prawosławny Patriarchatu Ekumenicznego, dnia 
23 sierpnia 1975 r.

Podpisy

1/2. Kanon Pisma świętego

Pismem św. są księgi Starego i Nowego Testamentu, które zostały 
ujęte przez Kościół w przezeń ustalony i używany kanon. Są to:
a) w Starym Testamencie dwadzieścia dwie, a według innego zestawie
nia trzydzieści dziewięć ksiąg hebrajskiego kanonu, poza tym dalszych 
dziewięć ksiąg hebrajskiego kanonu „anagignoskomena” , tzn. ksiąg do
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lektury, względnie ksiąg godnych przeczytania, które potem na Zacho
dzie nazywano księgami „deuterokanonicznymi”, w . ten sposób jest ich 
czterdzieści dziewięć ksiąg.

Pierwszych trzydzieści dziewięć ksiąg są księgami kanonicznymi, a mia
nowicie: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deutoronomium, Jozuego, 
Sędziów, Ruty, I Samuelowa, II Samuelowa, I Królewska, II Królewska, 
I Kroniki, II Kroniki, Ezdrasza/grecka II Ezdrasza, Wulgata i Biblia 
słowiańska I Ezdrasza, Nehemiasza, Psalmy, Joba, Przypowieści Salo
mona, Kaznodziei Salomona, Pieśń nad pieśniami, Izajasza, Jeremiasza, 
Treny Jeremiasza, Ezechiela, Daniela, Abdiasza, Joela, Jonasza, Amosa, 
Ozeasza", Micheasza, Nahuma, Sofoniasza, Habakuka, Aggeusza, Zacha
riasza, Micheasza.

Jeśli chodzi o następne „anagignoskomena” , to są: Judyty, grecka:
I Ezdrasza (Wulgata: III Ezdrasza, Biblia słowiańska: II Ezdrasza), I Ma- 
chabeuszów, II Machabeuszów, Tobiasza, Jezusa z Syracha, Mądrości 
Salomonowej, Barucha i List Jeremiasza.

Księgi „kanoniczne” wyróżniają się szczególnym autorytetem, który 
im Kościół zawsze przypisywał, ma on jednak w poszanowaniu również 
„anagignoskomena” , które od wieków należą do kanonu Pisma św.

Uwaga: Komisja starokatolicka zastrzega co do ksiąg: I Ezdrasza 
{Wulgata III Ezdrasza, Biblia słowiańska II Ezdrasza) oraz III Macha
beuszów: obie te księgi nie są przez Kościół odrzucane, lecz nie znaj
dują się w starokatolickim wykazie ksiąg biblijnych, które nawiązują 
do łacińskiej tradycji. Co do tego punktu ma w przyszłości zająć stano
wisko Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich,
b) W Nowym Testamencie jest dwadzieścia siedem ksiąg kanonicznych, 
a mianowicie: cztery Ewangelie — według Mateusza, Marka, Łukasza 
i Jana, Dzieje Apostolskie, Listy Pawła: do Rzymian, I do Koryntian,
II do Koryntian, do Galacjan, do Efezjan, do Filipian, do Kolosan, do 
I do Tesaloniczan, II do Tesaloniczan, I do Tymoteusza, II do Tymo
teusza, do Tytusa, do Filemona, List do Hebrajczyków, List Jakuba 
I list Piotra, II list Piotra, I List Jana, II List Jana, III List Jana, List 
Judy, Objawienie św. Jana.

Powyższy tekst o „Kanonie Pisma świętego” oddaje w ujęciu Miesza
nej Komisji Teologicznej Prawosławno-Starokatolickiej naukę Kościoła 
prawosławnego i starokatolickiego.

Chambesy, Ośrodek Prawosławnego Patriarchatu Ekumenicznego, dnia 
25 sierpnia 1975 r.

Podpisy

1/3 O Trójcy Świętej

Wyznajemy jedynego Boga w trzech hipostazach — Ojca, Syna i Du
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cha Świętego. Ojciec, który „umiłował Syna przed założeniem świata”' 
(J 17, 24), objawił się w  Nim przez Ducha Świętego, aby ta miłość była 
w  tych, którzy należą do Niego (J 17, 26), a to przez społeczność Ducha 
Świętego, który jest „posłany do naszych serc” (Gal 4, 6). Objawienie 
to jest niewypowiedzianą i niepojętą tajemnicą, jest to tajemnica mi
łości, „gdyż Bóg jest miłością” (1 J 4, 8).
1. Na podstawie tego objawienia wierzymy, że Bóg według istoty jest. 
jeden, natomiast według hipostaz czyli osób jest troisty. Ojciec, Syn i Duch 
Święty oznaczają trzy istoty bytu trzech osób oraz ich wzajemne rela
cje, osoby te są nierozdzielnie ze sobą złączone i zjednoczone w jednej: 
istocie boskiej. W ten sposób czcimy jedność w Trójcy i Trójcę w jed
ności, w jej paradoksalnej różności i jedności (Grzegorz z Nazjanzu P.G. 
1221).
2. Jedność rozumiemy z jednej strony przede wszystkim na podstawie 
identyczności istoty, z drugiej zaś strony na podstawie identyczności 
właściwości, energii i woli, i jeśli odnosimy pochodzenie i przyczynę (...) 
Syna i Ducha Świętego do Ojca, wówczas ustrzeżemy jedność przed 
zmieszaniem. Trzy osoby boskie są ze sobą związane, w jednym Bogu 
zjednoczone, z jednej strony ponieważ przenikają się wzajemnie, nie 
mieszając się, z drugiej ponieważ one wzajemnie się przenikają bez 
zmieszania. Wskutek tego „poznajemy z jedności istoty i wzajemnego 
przenikania się hipostaz, jak z identyczności ich woli i istoty, ich mocy 
i intencji (...), że Bóg jest jeden i niepodzielny, gdyż naprawdę jest jeden 
Bóg (Ojciec) i Słowo, i Duch” (Jan z Damaszku, P.G. 94, 825), przy czym 
wykluczony jest wszelki rozdział czy podział istoty, wszelkie podporząd
kowanie trzech osób na podstawie pierwszeństwa czy przywileju.
3. Trójcę pojmujemy jednak z jednej strony na podstawie rozróżnienia 
trzech osób, a z drugiej na podstawie różnorodności wyników ich dzia
łania. Tak różnią się od siebie trzy osoby Boże, nie będąc rozdzielone, 
każda ma pełnię Boskości, chociaż jedna Boska istota pozostaje nieroz- 
dzielna i niepodzielna, tak że „Boskość jest niepodzielna w różnorodnych 
(hipostazach) djiEgiStoę eu [AEUspifyieuoię — Grzegorz z Nazianzu, P.G. 36, 
149).

Ojciec różni się o tyle od innych osób, iż On ze swojej natury i od 
wieczności rodzi Syna i sprawia, iż Duch Święty wychodzi z Niego, Syn 
różni się o tyle, iż jest zrodzony przez Ojca, Duch Święty zaś o tyle, iż 
wychodzi z Ojca. W ten sposób Ojciec nie jest zrodzony, jest bez przy
czyny (ovamos) i bez sprawcy, zarazem jednak jest przyczyną i jedynym 
początkiem i źródłem Syna i Ducha Świętego (Bazyli Wielki P.G. 31, 
609), tylko On jest ich podstawą (amoę), On, który od wieków rodzi Sy
na i wydaje (na świat) Ducha Świętego. Syn ze swej strony jest zrodzo
ny przez Ojca, Duch Święty jest wydany i wychodzi z Ojca. Wobec tego 
Ojciec jest bez przyczyny (&-\iaitioę) i jest sam sobie praprzyczyną
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<awootnoę), natomiast Syn i Duch Święty mają swą przyczyną w Ojcu 
i Syn o tyle, o ile jest zrodzony, Duch Swiąty o tyle, o ile jest wydany, 
a przecież obaj są bez początku i poza czasem nierozdzielnie i niepo
dzielnie. Stosownie do tego pozostaje pełna tajemnicy i niewypowiedzia
na, a przecież istotna różnica trzech hipostaz lub osób Trójcy Swiątej 
jedynie w tych trzech niemożliwych do przekazania przymiotach, a mia
nowicie w tym, iż Ojciec nie jest zrodzony, że Syn jest zrodzony i że 
Duch Swiąty jest wydany. „Jednak w tych hipostatycznych właściwo
ściach różnią się trzy święte hipostazy nie co do istoty, lecz co do ce
chy własnej hipostazy, a tak pozostają £»e różne, lecz niepodzielne” , 
ponieważ „nie oznaczają one istoty, lecz wzajemne relacje i sposób by
tu” (Jan z Damaszku P.G. 94, 824, 837).

4. Co do Ducha Świętego nauczają w szczególności Pismo św. (Jan 
15, 26), drugi Sobór ekumeniczny w niceo-konstantynopolitańskim wy
znaniu wiary i Kościół starożytny w ogólności, iż On wychodzi od Ojca, 
który jest pierwiastkiem Boskości, przy tym należy odróżniać Jego wiecz
ne wyjście tylko z Ojca od Jego doczesnego objawienia przez Syna. Jeśli 
•więc rozumiemy wyjście Ducha Świętego w sensie jego wiecznego wyj
ścia tylko z Ojca, wtedy -wyznajemy jego wyjście tylko z Ojca a nie 
również i Syna. Jeśli jednak pojmujemy to wyjście również w sensie 
doczesnego wyjścia Ducha Świętego i Jego posłania w świat, wtedy wy
znajemy wyjście z Ojca przez Syna lub też z obu.

Stosownie do tego wierzymy w Ducha Świętego, „który wychodzi 
z Ojca (...) i zostaje przekazany przez Syna wszelkiemu stworzeniu (...). 
Nie świadczymy, że Duch Święty jest z Syna. Wyznajemy (jednak), że 
jest On objawiony przez Syna i nam udzielony. (Jest On) Duchem Świę
tym Boga, Ojca, ponieważ On z Niego wychodzi, nazywa się również 
<Duchem) Syna, ponieważ został On przez Niego objawiony i przekazany 
stworzeniu, nie ma jednak z Niego swego bytu (Jan z Damaszku P.G. 
94, 821, 832, 833, [849]; 96, 605).

W tym sensie powiedziano w Posłaniu Wiary Międzynarodowej Kon
ferencji Biskupów Starokatolickich z roku 1969: „Odrzucamy stanowczo 
dodatek Filioąue, który wprowadzono na Zachodzie w ciągu jedenaste
go stulecia bez uznania go przez Sobór ekumeniczny. Odrzucenie to nie 
odnosi się tylko do niekanonicznego sposobu dodania, jakkolwiek forma 
ta jest uchybieniem wobec miłości, która stanowi więź jedności. Odrzu
camy raczej również każdą naukę teologiczną, która czyni. Syna współ
sprawcą Ducha”. „W podobny sposób podkreśla specjalne oświadczenie 
tej samej Konferencji Biskupów na temat problemu Filioąue z tegoż sa
mego roku, że w przenajświętszej Trójcy istnieje tylko jedna przyczyna 
sprawcza i jedno źródło, a mianowicie Ojciec”.

Powyższy tekst na temat „Trójcy Świętej” oddaje według uznania
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Mieszanej Komisji Teologicznej Prawosławno-Starokatolickiej naukę Ko
ścioła prawosławnego i starokatolickiego.

Chambesy, Prawosławny Ośrodek Patriarchatu Ekumenicznego, dnia 
28 sierpnia 1975 r.

Podpisy

II/l Wcielenie Słowa Bożejo

1. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, jedynego Syna i jedyne Słowo, „który 
dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i stał się ciałem 
z Marii Panny i został człowiekiem” (Niceo-konstantynopolitańskie Wy
znanie Wiary). Przez inkarnację wszedł wieczny i ponadczasowy Bóg ja
ko człowiek w doczesność i dzieje, „aby pojednać rodzaj ludzki ze sobą 
jako jego głową” (Cyryl z Aleksandrii P.G. 76, 17).

Jezus Chrystus ma dwie natury, jest On doskonałym Bogiem, który 
posiada wszystko, co ma Ojciec, poza tym że Ojciec jest niezrodzony, 
jednocześnie jest jednak doskonałym człowiekiem z „rozumną duszą i cia
łem” i we wszystkim jest do nas podobny opróęz grzechu.

Jezus Chrystus jako człowiek jest wyniesiony ponad wszystkich in
nych ludzi przez swoje nadnaturalne nawiedzenie i swą bezgrzeszność,
o tyle, o ile Jego inkarnaćja nastąpiła przez Ducha Świętego i z Marii 
Panny i o ile był wolny od grzechu pierworodnego i wszelkiego grzechu 
osobistego.

2. O dwu naturach w Chrystusie, a mianowicie — o Boskiej i ludz- ' 
kiej wyznajemy to, co Kościół naucza na podstawie Pisma św. i Świętej 
Tradycji. Obie natury — boska i ludzka są złączone w Chrystusie hipo- 
statycznie, a mianowicie — w hispostazie lub osobie Boga Słowa, „nie- 
rozdzielnie, niepodzielnie, nie zmieszane i riie zmienione” (IV Sobór eku
meniczny).

Jezus Chrystus jest Bogiem-człowiekiem, jedną Boską osobą w dwu 
naturach, Boskiej i ludzkiej, o dwu wolach i dwu sposobach działania 
(6veeysiai). Ponieważ osoba Jezusa jest nosicielem dwu natur, i ona jest 
tą, która stosownie do tego okazuje wolę i działa, możemy więc sposo
by działania Pana nazwać bosko-ludzkimi. „Czynił On nie (tylko) w ludz
ki sposób, co czynił człowiek, gdyż nie jest On tylko człowiekiem, lecz 
jest również Bogiem: i nie (tylko) w Boski sposób czynił On, co czyni 
Bóg,. gdyż jest nie tylko Bogiem, lecz również człowiekiem” (Jan z Da
maszku P.G. 94, 1060). Przez wzajemne przenikanie się „lub” zamienne,, 
przemieszkiwanie dwu natur jest zachowana dwoistość natur woli, spo
sobów działania, jak i jedności osoby.

3. Z hipostatycznego zjednoczenia wynika dla dogmatu w o Trójcy 
Świętej, co następuje:

a) Jakkolwiek w Jezusie Chrystusie zjednoczyła się cała Boska na

78



tura z ludzką, to jednak niecała Trójca Święta stała się człowiekiem, 
lecz tylko druga osoba.

b) Wcielenie nie spowodowało żadnej przemiany ani zmiany w nie
zmiennym, nie podlegającym przemianom Bogu.

4. Zjednoczenie hipostatyczne pociąga za sobą:
a) wymianę lub obustronne przekazywanie właściwości. Obie natury, 

Boska i ludzka, przekazują sobie w hipostatycznym zjednoczeniu na pod
stawie jedności osoby swoje właściwości, przekazując się wzajemnie 
i mieszkając w sobie wzajemnie.

b) Ubóstwienie (d«o8ię) ludzkiej natury Chrystusa. Pozostaje ona 
wprawdzie i „we własnych granicach i w swoim rodzaju” (VI Sobór eku
meniczny).

c) Bezgrzeszność Jezusa.
d) Uwielbienie Jezusa obejmujące również ludzką naturę Pana.
e) Maria Panna jest istotnie Bogurodzicą i Matką Bożą.
5. Wcielenie odwiecznego Słowa Bożego, które nastąpiło z miłości do 

ludzi , jest niedostępną i niepojętą tajemnicą, którą można sobie przy
swoić tylko wiarą.

Powyższy tekst o „Wcieleniu Słowa Bożego” oddaje według zapatry
wania Mieszanej Komisji Teologicznej prawosławno-starokatolickiej nau
kę Kościoła Prawosławnego i Starokatolickiego.

Chambesy, Prawosławny Ośrodek Patriarchatu Ekumenicznego, dnia 
28 sierpnia 1975 r.

Podpisy

II/2 Unia hipostatyczna

Kościół naucza o hipostatycznym zjednoczeniu dwu natur, co nastę
puje:

1. Natura Boska zjednoczyła się z ludzką hipostatycznie, to znaczy 
w hipostazie lub osobie Boga-Słowa. Nie przyjął On przez inkarnację 
ludzkiej natury w ogóle, lecz indywidualną. Ona przedtem- nie istniała., 
była „bez własnej hipostazy i nie miała uprzedniej indywidualności (...), 
tylko, Słowo Boże stało się hipostazą dla ciała (Jan z Damaszku -P.G. 94, 
1024, 985). Wskutek tego Pan nie przybrał ludzkiej hipostazy, lecz ludzką 
naturę i to doskonałą naturę ludzką w jej całkowitej pełni. Przyjęta 
indywidualna natura ludzka była „prawdziwa i doskonała z duszą ro
zumną i ciałem” (IV Sobór ekumeniczny). Nie istniała ona przedtem sa
ma dla siebie w  żadnej indywidualności poza osobą Jezusa. Chrystusa, 
ani nie była przedtem stworzona, lecz jej egzystencja rozpoczęła się 
w momencie Boskiego wcielenia „przez Ducha Świętego z Marii Panny”, 
w  jedności osoby lub hipostazy Słowa Bożego. W ten sposób nie miała 
ona nigdy innej hipostazy jak tylko tej — Syna Bożego.

2. Dlatego Jezus Chrystus jest jedną osobą „w  dwu naturach”, Bo
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skiej i ludzkiej, lecz nie „z dwu natur” . IV Sobór ekumeniczny uczy 
„wyznawać (...) jednego, tego samego Chrystusa, Syna, Pana, Jednoro-: 
dzonego, który składa się z dwu natur nie zmieszanych, nie zmienionych, 
nie podzielonych i nie rozdzielonych. Różnice między naturami w żad
nym wypadku nie są z powodu zjednoczenia uchylone, natomiast właści
wości każdej natury są zachowane, gdy obie jednoczą/się w jednej oso
bie i hipostazie” . Hipostatyczne zjednoczenie obu natur w Chrystusie, 
które dokonało się „w  momencie poczęcia bez zmieszania ani podziału” , 
pozostaje aż po wieczność nie rozdzielne i nie zatarte. Ludzka natura 
pozostaje wiecznie zjednoczona z Boską. Dlatego jest Bóg-Człowiek „Je
zus Chrystus ten sam wczoraj,, dziś i na wieki”  (Hebr. 13, 8).

3. Tak dalece jak w Jezusie Chrystusie są dwie natury, Boska i ludz
ka, są w Nim również dwie odpowiadające naturom swobodnie działa
jące wole, Boska i ludzka, dwa należące do natury sposoby działania 
(Łveev8iai), Boski i ludzki, i dwie należące do natury wolności woli 
(auTsiouSta), Boską i ludzka, również mądrość i wiedza są tak Boskie, 
jak i ludzkie. Ponieważ Pan jest równy co do istoty z Bogiem-Ojcem, 
działał On w wolności jak Bóg, ponieważ On jest również równy co do 
istoty nam ludziom, działał On także w wolności jako człowiek”. Wolę 
i działanie posiada On wprawdzie nie rozdzielone, lecz zjednoczone, oka
zuje On wszakże i działa w każdej z natur w społeczności z drugą”. 
W ten sposób rozumiemy obie wole nie jako przeciwstawne lub wza
jemnie się sobie spreeciwiające, lecz każda z nich chce harmonijnie tego 
samego i każda stosownie do własnego wyrazu. Oczywiście słaba wola 
ludzka dostosowała się do silnej woli Bożej i podporządkowała się jej, 
ponieważ obie wole i sposoby działania „w jedności” współdziałały dla 
zbawienia rodu ludzkiego" (VI Sobór ekumeniczny). Ogólnie mówiąc: „Po
nieważ hipostaza Chrystusa jest jedna i jest jeden Chrystus, przeto je
den jest, który chce zgodnie z obiema naturami, jako Bóg według swe
go upodobania i jako człowiek w  imię posłuszeństwa” (Jan z Damaszku, 
P.G. 95, 160).

Kościół więc naucza, co również zdefiniowali ojcowie VI Soboru eku
menicznego: „Trwamy w każdym wypadku przy „nie zmieszanym” i „nie 
podzielonym” i zwiastujemy podsumowując to: „Wierząc, że jedna osoba 
spośród Trójcy Świętej, po wcieleniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
jest naszym prawdziwym Bogiem, twierdzimy, że Jego dwie osoby obja
wiły się w jednej hipostazie (...). Różnicę natur w jednej hipostazie po
znajemy w ten sposób, że każda natura chce i sprawia w  społeczności 
z drugą, co jest dla niej właściwe. Zgodnie z tym wysławiamy obie od
powiadające naturom wole i sposoby działania, które wspólnie działają 
na rzecz zbawienia rodu ludzkiego” . Również i po zjednoczeniu „Jego 
ubóstwiana ludzka wola nie została uchylona, lecz nadal pozostała” .

Powyższy tekst o „Unii hipostatycznej” oddaje w zrozumieniu Mie
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szanej Komisji Teologicznej prawosławno-starokatolickiej naukę Kościoła 
prawosławnego i starokatolickiego.

Chambesy, Prawosławny Ośrodek Patriarchatu Ekumenicznego,- dnia
28 sierpnia 1975 r.

Podpisy

Część II

1. Od pierwszego do drugiego Zgromadzenia Plenarnego Komisji Teo
logicznej ds. Dialogu.

Najważniejszym wydarzeniem na przestrzeni pomiędzy oboma Zgro
madzeniami Plenarnymi oficjalnej Komisji Teologicznej ds. Dialogu pra- 
wosławno-starokatolickiego w latach 1975 i 1977 była narada robocza 
powołanej w  roku 1975 w Chambśsy podkomisji dla przygotowania dal
szej pracy w Międzyprawosławnym Ośrodku w Penteli koło Aten w dniach 
od 27 września do 2 października. Z uwagi na to toczyła się po stronie 
starokatolickiej, w  kontekście z partnerami prawosławnymi, intensywna 
praca przygotowawcza. W Penteli przedłożono przepracowane projekty 
tekstów mariologicznych i szeregu tekstów eklezjologicznych. Do tego 
doszły, poza przedłożonymi w roku 1974 obszernymi tekstami prawosław
nymi, poszczególne krótsze projekty ze strony prawosławnej. Współpra
ca przyniosła sześć wspólnych projektów mariologicznych i pięć eklezjo
logicznych. Te ostatnie przedstawiono w Penteli pierwotnie w  języku 
niemieckim. Wszystkie teksty przyjęto w  ostatnim ujęciu jako „tymcza
sowe” . Stosownie do zlecenia zostały one w zimie 1976/77 zbadane w Ber
nie przez starokatolickich członków komisji tak pod względem, teksto
wym, jak i co do cytatów patrystycznych i były przekazane stronie pra
wosławnej dla dokonania przekładu. W ten sposób wyda.wało się, iż osią
gnięto podstawę do ułatwionej współpracy na posiedzeniu plenarnym 
w lecie 1977 r., tym bardziej, że bezpośrednio przed nim miało się odbyć 
znów kilkudniowe posiedzenie robocze podkomisji. Niestety to ostatnie 
nie doszło do skutku w planowanym sensie z powodu przeszkód spowo
dowanych względami rodzinnymi, które uniemożliwiły prof. Karmiriso- 
wi tak jego współudziału, jak i przygotowania. Jednocześnie okazało się 
również w pracy podkomisji, mimo wyraźnie odczuwanej i ciągle na no
wo przez obie strony podkreślanej podstawowej zgodności, w  jakiej mie
rze tu właśnie zarysowuje się krytyczny punkt dialogu, a mianowicie 
w precyzyjnym wyrażeniu tego co wspólne w zakresie mariologii, a szcze
gólnie też w zakresie problemów eklezjologicznych. Tym bardziej jest 
więc godne uwagi, że drugie zgromadzenie plenarne w lecie 1977 r. mo-
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gło przyjąć i podpisać w pełnej zgodzie opracowane według wzoru z ro
ku 1975 teksty w języku greckim i niemieckim „O Matce Bożej” i „O isto
cie i cechach Kościoła” .

Jednocześnie jednak dwie rzeczy stały się jasne w ciągu tych lat, od 
1975 r. Po pierwsze konieczność i znaczenie współpracy zainteresowa
nych Kościołów jako całości, biskupów i duchownych, teologów i parafii 
nad szczerym dążeniem do zamierzonego celu, którym jest prawdziwa 
kościelna jedność. Po drugie zaś przekonano się, jakie nieoczekiwane 
trudności mogą powstać, czy to przy tekstach, za które jesteśmy wspól
nie odpowiedzialni, czy też przy samym formułowaniu, czy wreszcie przy 
ich teologicznym lub kościelnym uznaniu. Oba problemy leżą na pewno 
w naturze rzeczy, jest jednak wskazane, aby ciągle na nowo przeglądać 
rozplanowanie czasu. Dochodzi przy tym do trudnego dylematu. Z jed
nej strony przyjęcie tekstu wymaga obszernego i czasochłonnego opra
cowania ze strony obu uczestniczących Kościołów, z drugiej ugoda może 
być faktycznie zatwierdzona dopiero w gotowej formie.

M ając sobie sprawę z takiego stanu rzeczy w tej fazie dialogu, ka
toliccy członkowie podkomisji w porę wystąpili z inicjatywą, aby 17 Mię
dzynarodowy Starokatolicki Tydzień Teologiczny w St. Virgil koło Salz
burga w dniach od 6 do 11 września 1976 r., a więc zaledwie na trzy 
tygodnie przed naradą roboczą podkomisji w Penteli, zajął się przede 
wszystkim zagadnieniem dialogu prawosławno-starokatolickiego. Omówio
no przy tym naprzód teksty już znane i opublikowane z roku 1975 *, po
tem jednak zostały również przedstawione nieznane jeszcze projekty pod
komisji stosownie do znaczenia treści, nie wręczono jednak jeszcze tek
stów tych projektów. Ta wstrzemięźliwość wywołała ogólne niezadowo
lenie. Starokatoliccy członkowie podkomisji uważali jednak, iż są zobo
wiązani do takiego postępowania, gdyż w międzyczasie projekty zostały 
już przesłane prawosławnym członkom podkomisji w  ich aktualnej for
mie. Stało się jednak jasne, że dla dobra ogólnego postępu sprawy w przy
szłości byłoby lepsze otwarte postępowanie. W związku z przebiegiem 
i treścią całej narady należy zwrócić uwagę na sprawozdanie Claire Al- 
denhoven-Gąuthier zamieszczone w  IKZ 1977, ss. 30—52, i tam szczegól
nie na „Wstęp do tematyki”  prof. H. Aldenhovena (31 n.), referat i ko- 
referat profesorów Aldenhovena, • Oeyena „Trynitarna nauka o Bogu” 
(33—37), prof. Amieta „Mariologia” (37 n.) i różne wypowiedzi na temat 
eklezjologii (38—49). Narada miała charakter informacyjny i dawała moż
liwości wypowiedzi, jak wiele poprzednich. Uczestnicy nie czuli się zobo
wiązani do zajęcia stanowiska ani nie uważali, że są w stanie tego do
konać, choć wyraźnym ogólnym życzeniem było, aby w toczącym się 
dialogu, przyjmując otwartą postawę, dawać wyraz prawowitej posta
wie własnej z umiarem i w sposób wystarczający.
1. IKZ W <1K»), ft. 23 — 33,
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W tej myśli, kontynuowano po konferencji w Salzburgu i Penteli usi
łowania wewnątrz starokatolickiego Kościoła, zmierzające intensywnie do 
przygotowania drugiego zgromadzenia plenarnego. Odbywały się rozmo
wy w małym kole. Przede wszystkim jednak poprawił się stan infor
macji. Cały materiał zawierający projekty materiałów podkomisji otrzy
mali i>ie tylko członkowie komisji dialogu, lecz został przekazany do 
dyspozycji również różnym instytutom naukowym i teologom w Holandii, 
RFN, Austrii, Szwajcarii i Polsce. Jednocześnie pozostawiono im swobodę 
informowania o tym dalszych kół kościelnych, przede wszystkim konfe
rencji pastoralnych i parafii według własnego uznania, a zwłaszcza cho
dziło o to, by zajmowali oni samodzielne stanowisko. Poza tym praco
wano, nadal nad własnymi projektami, przede wszystkim eklezjologicz
nymi aż do ostatnich dni przed rozpoczęciem zgromadzenia plenarnego 
w Chambesy w dniu 23 sierpnia, to znaczy od 17 do 22 sierpnia w tam
tejszym Ośrodku Ekumenicznym. Przepracowano przy tym ponownie ca
łą tematykę eklezjalną według podziału przyjętego w Penteli w roku 1973. 
Pierwszych pięć tekstów o istocie, jedności, granicach, autorytecie i nie
omylności Kościoła zostało jeszcze raz przebudowane i przygotowane do 
rozmów, nie pomijając zastosowanych cytatów biblijnych i patrystycz
nych. Dla ponownego podjęcia pierwotnego programu konferencji w Pen
teli, dotyczącego sukcesji apostolskiej, hierarchii Kościoła Utrechckiego, 
ekumenicznych i lokalnych synodów, głowy Kościoła, interkomunii i wspól
noty kościelnej, materiał zgromadzony od konferencji roboczej w Mattli 
w  roku 1974 został przygotowany w świetle myśli, zebranych w mię
dzyczasie w formie krótko ujętych tez roboczych. Duże znaczenie dla 
bezpośrednio po tym następującego zgromadzenia plenarnego miały szcze
gólnie ostatnie dni przygotowań, gdy podkomisja została uzupełniona 
przez przybycie jej prawosławnych członków. Można było podjąć w spo
sób pożyteczny wypowiedzi również co do ostatnich sformułowań stro
ny prawosławnej w  języku greckim nt. tekstu mariologicznego i obu 
pierwszych tekstów eklezjologicznych.

2. Drugie zgromadzenie plenarne i je («  wyniki
Gdy w roku 1975 zaproszenie polskiego Kościoła Starokatolickiego 

(Polskokatolickiego — red.) nie dało się zrealizować, odbyło się drugie 
posiedzenie plenarne znów w międzyczasie poświęconym i jeszcze lepiej 
do celów konferencji wyposażonym Ośrodku Prawosławnym w Chambesy. 
Liczba i skład przedstawicieli uczestniczących Kościołów starokatoli
ckiego i prawosławnego nieznacznie tylko uległy zmianie od roku 1975. 
Licząc łącznie z doradcami i tłumaczami, zebrało się na zgromadzenie 
17 przedstawicieli prawosławnych i 15 starokatolickich. Wszelkie usługi 
w Ośrodku, jak pomoc techniczna biura metropolity Damaskinosa, która 
na jego polecenie była do dyspozycji konferencji, były znakomite i ze
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wszechmiar godne wdzięczności.- Inne szczegóły przebiegu obrad podano 
w  opublikowanym w załączeniu protokole (por. dod. II).

Jakkolwiek w ogólności spotkanie nie mogło już być nacechowane 
powabem nowości i pewną euforią rzeczy nowej, to jednak panował 
w  nie mniejszym stopniu nastrój przyjaźni w służbie wielkiej sprawy. 
A  jeśli, w porównaniu z pięcioma przyjętymi tekstami pierwszego zgro
madzenia plenarnego, jako realny wynik posiadamy tylko dwa całkowi
cie wykończone teksty, to należy zauważyć, że jednej trzeciej prac nie 
zdołano doprowadzić do końca tylko z braku czasu. Przede wszystkim 
jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że w  roku 1975 zbierano żniwo roz
mów, które trwały ponad sto lat. Teraz zaś wypowiedzi o Matce Bożej
i istocie Kościoła oraz o jego cechach, za które wspólnie należało po
nieść odpowiedzialność, uwarunkowały w określonej mierze przekrocze
nie granicy, którą wprawdzie od początku wspólnie uznano, jednak dla 
strony starokatolickiej szczególną wagę miał: dogmat starożytnego Koś
cioła jako podstawa jedności Kościoła!* W tekście mariologicznym doty
czy to drugiej części, gdzie dziewicza Matka Boża jest wysławiana poza 
dogmatycznym jądrem biblijnie uzasadnionego postanowienia z Efezu 
wraz z Augustynem i mnożącymi się głosami pobożnych — jako „sem- 
per virgo” — zawsze dziewica. W drugim tekście, który łączy biblijne 
wypowiedzi o Kościele z jego czterema zasadniczymi sformułowaniami 
niceo-konstantynopolitańskiego Symbolu wiary, wspomnianej granicy do
tyka się tam, gdzie nawiązujące do tego problemu poszczególne sformu
łowania mogą uzyskać z później rozwiniętej nauki o Kościele swego ro
dzaju charakter wyłączności, jeśli ich nierozerwalny związek z przeszło
ścią nie ma pełnego znaczenia dla niewypowiedzianej tajemnicy Kościoła. 
Nie może także dziwić nikogo, że wrażliwość na tę granicę jest bardziej 
Wyczuwalna po stronie starokatolickiej, niż po prawosławnej. Tu (po 
stronie prawosławnej) jest żywsze myślenie teologiczne wywodzące się 
Z nieprzerwanej tradycji kościelnej, tam zaś (po stronie starokatolickiej) 
myślenie wynika z duchowej postawy świadomej odzyskania starokościel- 
nych norm i obrony przed ich osłabieniem, co spowodowałoby ich sfał
szowanie i utratę w Kościołach Zachodu. Należy więc wysoko cenić fakt, 
iż mimo to wykazana przez wszystkich cierpliwość i okazywane względy 
w związku z intensywną współpracą w mniejszych i większych kołach, 
aż po plenum, pozwoliły sporządzić dwa teksty czego doniosłość można 
docenić dopiero wtedy gdy weźmie się pod uwagę tysiącletnie kościelne
i  międzyludzkie wyobcowanie oraz rozdział Wschodu i Zachodu w pier
wotnie scalonym chrześcijaństwie europejskim. A przecież w obu tych 
tekstach dwa Kościoły podają sobie ręce ponad wyobcowaniem i podzia
łem, mówią jednym językiem o zasadniczych problemach i istotnych spra
wach wiary rozwijającej się w formułach liturgii i pobożności i przeży
wanej we wspólnocie kościelnej.
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A jednak, biorąc pod uwagę dalszy rozwój wspólnej rozbudowy dia
logu, powstają pytania, które w zasadzie są związane z wyżej nakreślo
ną granicą: Bez wątpienia było jej przekroczenie nieuniknione dla istot
nego postępu wysiłków na drodze dialog u prawosławno-starokatolickie- 
go już po raz drugi zagrożonego zahamowaniem. Zaznaczało się to coraz 
wyraźniej w katalogu zagadnień w dyskusji rozwijającej się między obo
ma Kościołami na temat problemu Kościoła.

Pozostaje jednak pytanie, jakie znaczenie posiada ta granica dla roz
różnienia pomiędzy niewzruszalnym, ogólnie kościelnie przyjętym świa
dectwem prawdy, lub które powinno być przyjęte, i jakie znaczenie ma 
nie w tej samej mierze zobowiązująca kościelna i teologiczna nauka w jej 
każdorazowym znaczeniu dla ugruntowania jedności kościelnej.

Z tego punktu widzenia powstaje także pytanie, jak dalece ma zna
czenie pojęciowe sformułowane uzgodnienie, jeśli ono na podstawie usta
lonej już obustronnie przyjętej ugody grozi taką dokładnością tekstu, że 
spełni rolę kaftana bezpieczeństwa.

Dalej należy postawić pytanie co do elastyczności granic dialogu, któ
ry jest wprawdzie dialogiem oficjalnym, tj. prowadzonym z polecenia Ko
ściołów, a przecież będącym jednocześnie dialogiem „teologicznym”, tj. 
uwarunkowanym naukową refleksją wiary. I tu należy wspomnieć za
skakujące i wywołujące zamieszanie pytanie, jakie wyłoniło się pod ko-̂  
niec drugiego zgromadzenia plenarnego co do zobowiązań teologów do 
nie budzącej zastrzeżeń jednomyślności przy przyjęciu wspólnego tekstu, 
gdyż do założeń teologicznego dialogu należy, że wyniki jego muszą być 
ocenione przez Kościół, to znaczy muszą być odrzucone albo zmienione, 
uzupełnione lub przyjęte.

To prowadzi ostatecznie do pytania, czy Kościoły prawosławny i sta
rokatolicki po sukcesąch osiągniętych na półmetku, w  półfinale, chcą 
albo faktycznie muszą mieć więcej czasu, co według wszelkiego prawdo
podobieństwa przy prowadzeniu sprawy w dotychczasowym stylu mu
siałoby potrwać dziesięć do dwudziestu lat. Nasuwa się przeto myśl, iż 
w obu Kościołach musi dojść do przemyślenia sytuacji przy udziale bi
skupów w ich funkcji kierowniczej.

Tej sprawie ma również służyć, ze strony starokatolickiej, zebranie 
plenarne zwołane w roku 1971 przez Konferencję Biskupów Międzyna
rodowej Komisji Unii Utrechckiej ds. Dialogu Prawosławno-Starokatoli- 
ckiego w okresie od 6 do 9 marca 1978 w Bernie.
Tubingen-Bern ks. Werner Kiippers

3. Dokumenty dotyczące dialogu prawosławno-starokatolickiego

I. Protokół narady roboczej Mieszanej Podkomisji ds. Dialogu Prawo-
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sławno-Starokatolickiego, która odbyła się w dniach od 27 wrześ
nia do 2 października 1975 r. w Międzyprawosłaienym Ośrodku Pen- 
teli koło Aten

Stosownie do postanowienia pierwszego Zgromadzenia Plenarnego Mie
szanej Komisji ds. prawosławno-starokatolickiego dialogu teologicznego 
z dnia 28 sierpnia 1975 r. w Chambesy obradowało jako goście Kościoła 
Grecji w Międzyprawosławnym Ośrodku Penteli koło Aten od ponie
działku przed południem dnia 27 września do soboty w południe dnia
2 października po pięciu członków Mieszanej Podkomisji dla kontynuo
wania rozpoczętej pracy nad trzecią częścią chrystologii i dziewięcioma 
częściami eklezjologii. Przystąpiono do pracy po odpowiednich przygo
towaniach.

Uczestnikami konferencji byli: 
ze strony prawosławnej jako przewodniczący metropolita Ireneusz i pro
fesorowie Emmanuel Fotiades, Jan Karmiris, Izydor Todoran (w miejsce 
Stefana Alexe) i Ilja Tsonewski;
ze strony starokatolickiej jako przewodniczący bp Leon Gauthier i pro
fesorowie P. J. Maan, Werner Kiippers, Herwig AIdenhoven i Piotr Amiet-

Jako obserwatorzy byli obecni:
Tadeusz Majewski, biskup Kościoła Starokatolickiego w Polsce, czło

nek Komisji Dialogu i metropolita Chryzostom Zafiris, zastępca przed
stawiciel Patriarchatu w Jerozolimie w Komisji Dialogu i dyrektor Mię- 
dzyprawosławnego Centrum Penteli.

Podstawą pracy były następujące dokumenty:
1. dla tekstu II/3 — dotyczącego nauki o Matce Bożej, wspólny prawo- 
sławno-starokatolicki projekt w  języku niemieckim i greckim, który 
w  znacznej mierze był już rozpracowany w Chambćsy w roku 1975.
2. dla tekstu III/l—9 — dotyczącego eklezjologii, szereg uzgodnień staro
katolickich w języku niemieckim, które zostały przyjęte w lipcu 1976 r. 
w Bernie przez starokatolickich członków podkomisji na podstawie wcześ
niejszych opracowań wstępnych.

Dziewięć tych tekstów przesłano w miarę możności przed rozpoczę
ciem obrad prawosławnym członkom podkomisji;
3. przedstawiono również dla tekstu III/l—9 teksty opracowane w  języku 
greckim (prof. Karmiris) i w  niemieckim (prof. Tsonewski), oparte na 
pracach narady roboczej we wrześniu 1974 r., jako projekty ze strony 
prawosławnej.

Pracę wykonano, gdy plenum przedstawiło swą opinię o treści doku
mentów, ustaloną przez grupy robocze wyznaczone w tym celu na ple
num. Grupy te przedstawiły zgromadzeniu plenarnemu pod koniec kon
ferencji wyniki swej pracy. Wspólny tekst II/3 dotyczący mariologii jed
nogłośnie przyjęty dnia 30 września, a pięć tekstów o eklezjologii, III/l
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o istocie i cechach Kościoła, 111/2 o jedności Kościoła i o Kościołach lo
kalnych, III/3 o granicach Kościoła, III/4 o autorytecie Kościoła i III/5
0 nieomylności Kościoła zostały jednogłośnie przyjęte na plenum dnia
2 września. Pozostałych tekstów nie zdołano opracować. Wszystkie teksty 
przedłożono w języku niemieckim i po wniesieniu kilku zastrzeżeń i sto
sownych poprawek oraz zmian redakcyjnych zostały jednogłośnie przy-r 
jęte przez plenum. Dokument podpisali przewodniczący i sekretarze.

Dodatkowo podjęto następujące uchwały:
1. Przedłożone teksty w języku niemieckim będą, o ile możności do po
czątków grudnia 1976 r., w myśl wspomnianych zastrzeżeń, sprostowane
1 przesłane do prof. Karmarisa jako prawosławnego sekretarza w celu 
przełożenia na język grecki i dla dalszego przekazania członkom pod
komisji strony prawosławnej. Teksty te, znajdujące się jeszcze w sta
dium projektów nie mają być rozpowszechniane poza gronem podkomi
sji. Mają one jednak być w dalszym ciągu przemyślane przez jej człon
ków do następnego zebrania, celem opracowania pozostałych prpblemów 
,nt. eklezjologii III/6—9, sl także mają być przygotowane ewentualne po
prawki.
2. Podkomisja ma się zebrać jeszcze na naradę przed drugim posiedze
niem plenarnym Komisji Mieszanej w roku 1977 na 5—6 dni, aby wy
konać powierzone jej zadania. Przewiduje się na to dni od 17 do 23 sierp
nia 1977 r. w Chambćsy, przy czym czas i miejsce uzależniono od za
proszenia wystosowanego przez Patriarchat Ekumeniczny na zgromadze
nie plenarne.
3. Ekumenicznemu Patriachatowi ma być zaproponowany termin zgro
madzenia plenarnego w okresie od 23 (dzień przybycia) do 31 sierpnia
1977 r. (dzień odjazdu) w Prawosławnym Ośrodku Ekumenicznego Pa
triarchatu w Chambesy. Na drugim planie należy wziąć pod uwagę za
proszenie bpa Majewskiego, złożone w imieniu Kościoła Starokatolickie
go w Polsce, co do możliwości odbycia zgromadzenia w Warszawie. Trze
cią możliwość stanowi oświadczenie metropolity Ireneusza, by odbyło się 
ono w Akademii Prawosławnej na Krecie.
4. Dla dalszej pracy tak podkomisji jak i całej komisji uznano, że ko
nieczna będzie pomoc dwóch tłumaczy bez bezpozpośredniego obciążenia ich 
pracą teologiczną. W związku z tym wskazano nazwiska dra T. Nikolaou 
(z Bonn) oraz dra A. Basdekisa (Frankfurt).
5. Na wniosek bpa Majewskiego poprosi się metropolitę Ireneusza, aby 
zbadał, czy można by zaprosić na następne zgromadzenie plenarne Ko
misji Mieszanej bpa Bazylego z Kościoła prawosławnego w Polsce jako 
gościa-obserwatora.

Przed południem dnia 30 września podkomisja została wraz z oboma 
obserwatorami przyjęta w metropolii przez czcigodnego arcybpa Aten, 
Serafina, przewodniczącego Świętego Synodu Kościoła w Grecji.
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Rano, ostatniego dnia, odprawiono przy udziale wszystkich uczestni
ków narady roboczej świętą liturgię w  katolikon (reflektarzu) klasztoru 
w Penteli, przy której zakończeniu przemówił do uczestników metropoli
ta Ireneusz.

Na zakończenie pracy obydwaj przewodniczący złożyli dziękczynienie 
Bogu za dokonane dzieło i za postęp zaznaczający się w dialogu doty
czącym centralnego problemu rozumienia Kościoła.

Penteli, 2 października/Tubingen, 7 października .1976 r.
Teologiczny Sekretarz Sekcji Starokatolickiej W. Kiippers

II. Protokół drugiego zgromadzenia plenarnego Mieszanej Komisji Teo
logicznej ds. Dialogu Prawosławno-Starokatolickiego, które się odbyło
od 23 do 30 sierpnia 1977 r. w Prawosławnym Ośrodku Patriarchatu
Ekumenicznego w Chambesy koło Genewy
Na zaproszenie Jego Świątobliwości patriarchy ekumenicznego Deme- 

triosa I, w porozumieniu z czcigodnymi zwierzchnikami Kościołów pra
wosławnych i Międzynarodową Konferencją Biskupów Starokatolickich 
zgromadzili się w Ośrodku Prawosławnym Patriarchatu ekumenicznego 
w Chambesy członkowie Mieszanej Komisji Teologicznej ds. Dialogu mię
dzy Prawosławnymi i starokatolikami na drugim plenarnym posiedzeniu 
dla kontynuowania oficjalnego dialogu. Ze strony prawosławnej repre
zentowane były:
Patriarchat Ekumeniczny, patriarchaty Aleksandrii, Jerozolimy, Moskwy, 
Serbii, Rumunii i Bułgarii i Autokefaliczny Kościół Cypru i Grecji.

Ze strony starokatolickiej: 
samodzielne Kościoły w: Holandii, RFN, Szwajcarii, Austrii i Polsce. 
Polski Narodowy Kościół Katolicki w USA i Kanadzie był reprezentowa
ny przez Kościół Polskokatolicki.

Przewodniczyli metropolita Ireneusz z RFN i Leon Gauthier, biskup 
Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w  Szwajcarii. Sekretarzami byli pro
fesorowie Megas Farantos (jako zastępca stałego sekretarza prof. Jana 
Karmirisa) i Werner Kiippers.

Dnia 24 sierpnia rozpoczęła się — stosownie do postanowień drugie
go zdromadzenia plenarnego — praca, której podstawą mogły być wspól
ne projekty tekstów, powołanej w Chambesy w roku 1975 podkomisji nt. 
mariologii II/3 i eklezjologii III/l—5. Komisja ta starała się wykonać swe 
zadanie w dniach od 27 września do 2 października 1976 r. w Penteli 
koło Aten.

Językami konferencji były niemiecki i grecki, a praca toczyła się 
w grupach dyskusyjnych i na plenum.

Przed rozpoczęciem pracy w  nowej fazie dialogu podano do wiado
mości telegram Jego Świątobliwości patriarchy ekumenicznego Demetrio- 
sa I, który życzył powodzenia konferencji.
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Przedstawiono przegląd tekstów uchwalonych przez Komisję Mieszal
ną w roku 1975 na jej pierwszym posiedzeniu, a przyjętych przez Kościo
ły prawosławny i starokatolicki. Metropolita Filaret przekazał przewod
niczącym oficjalne, sformułowane na piśmie, stanowisko Komisji św. Sy
nodu Patriarchatu Moskiewskiego co do problemów jedności kościelnej 
i stosunków międzykościelnych i dołączył do tego krótkie ustne wyjaś
nienia.

Prof. Mitsidis złożył sprawozdanie z pracy nad tekstami w Synodzie 
Kościoła na Cyprze, która została przerwana wskutek śmierci arcybpa 
Makariosa i musi być jeszcze uzupełniona.

Bp Gauthier złożył informację na temat, jakie były odgłosy w spra
wie tekstów w Kościele Unii Utrechckiej. Praca objęła krąg problemów 
dotyczących Matki Bożej i Kościoła co do jego istoty i cech. Po wnikli
wej dyskusji zostały oba teksty, a mianowicie:
1. Matka Boża
2. Istota i cechy Kościoła
przyjęte na plenum i podpisane, z wyjątkiem prof. Oeyena co do tekstu 
drugiego. Komisja prawosławna oświadczyła, iż zasadniczo odrzuca tę 
postawę. Stąd powstało zadanie dla Komisji Mieszanej, aby uregulować 
na przyszłość nasuwający się problem.

Teksty przyjęte przez komisję zostały przekazane członkom do dal
szego rozpowszechnienia w Kościołach.

Podczas obrad odbywały się codziennie poranne nabożeństwa na zmia-' 
nę prawosławne i starokatolickie. Natomiast już przed rozpoczęciem ob
rad, w dniu, 23 sierpnia, tj. w  dniu św. Ireneusza z Lyonu, metropolita 
Ireneusz z RFN odprawił dla obecnych uczestników konferencji Świętą 
Liturgię w nowym kościele św. Pawła w Ośrodku Prawosławnym. W nie
dzielę, w  dniu św. Augustyna, uczestnicy konferencji mogli wziąć udział 
w  trzech nabożeństwach eucharystycznych, a mianowicie — w kościele 
Ośrodka i w kościele rosyjskim przy Rue Beaumont w Genewie oraz na 
specjalne zaproszenie bpa Leona Gauthier w chrześcijańsko-katolickim 
kościele parafianym St. Germain na Starym Mieście w  Genewie, gdzie 
obydwaj przewodniczący wypowiedzieli na zakończenie pozdrowienia. 
Wreszcie skorzystali uczestnicy konferencji z zaproszenia chrześcijańsko- 
-katolickiego Kościoła kantonu genewskiego na przyjęcie, gdzie w  licz
nych przemówieniach dano wyraz zadowolenia z postępu dialogu.

Na posiedzeniu końcowym przyjęto następujące uchwały:
1. Ustanowiona w roku 1975 Mieszana Podkomisja powinna się spotkać 

jeszcze raz, aby przygotować wspólne projekty dla trzeciej fazy 
dialogu.
Przewodniczący będzie mógł przy tym każdorazowo dokooptować eks
pertów.



2. Następne posiedzenie plenarne ma się odbyć w lecie 1979 r. Miejsca 
i czasu nie ustalono. Uczyni to Patriarchat Ekumeniczny po porozu
mieniu się ze stronami. Uznano, iż przedmiotem debaty będą pozo
stałe rozdziały eklezjologii, stosownie do katalogu tematów przyjętego 
w roku 1973 w Penteli.

3. Obu Kościołom pozostawia się swobodę opublikowania przyjętych tek- 
staw oraz przedstawionych protokołów.
Obrady zakończono 30 sierpnia podziękowaniem prezydentów (prze

wodniczących) dla członków jak i dla kierownika Ośrodka, metropolity 
Damaskinosa za gościnność okazaną przez Patriarchat Ekumeniczny.

Metropolita Damaskinos wyraził w swej odpowiedzi zadowolenie z po
wodu postępów w dialogu i podkreślił znaczenie tego dialogu dla chrześ
cijańskiego dialogu w ogólności.

Chambesy, dnia 30 sierpnia 1977 r.

Za komisję prawosławną:
Ireneusz
Megas Farantos

Za komisję starokatolicką: 
Leon Gauthier 
Werner Kiippers

Jako przedstawiciele Kościołów brali udział w naradzie:

Patriarchat ekumeniczny: 
Ireneusz, metropolita z RFN, 
przewodniczący 
prof. Emmanuel Fotiades

Patriarchat Rumunii 
prof. Stefan Alexe, ksiądz

Patriarchat Bułgarii 
prof. Ilija Tsonevski

Patriarchat Aleksandrii: 
Parthemios, metropolita K artaginy

Kościół Cypru 
prof. Andrzej Mitsidis

Patriarchat Jerozolimy:
Korneliusz, arcybp z Sebastii
Chryzostom, metropolita z Gardikion Kościół Grecji:

prof. Jan Kalogirou 
prof. Megas Farantos

Patriarchat Moskwy 
Filaret, metropolita Berlina 
Mikołaj Gundjajev, ksiądz Kościół Szwajcarii:

Leon Gauthier, biskup, 
przewodniczący
prof. Herwig Aldenhoven, ksiądz

Patriarchat Serbii
prof. Dimitrije Dimitrijević, ksiądz
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Kościół Holandii:
prof. Piotr Jan Maan, kanonik
Martien Parmentier, ksiądz

Kościół Austrii 
Gunther Doleżal, ksiądz

Kościół RFN
prof. Werner Kiippers. ksiądz 
prof. Christian Oeyen, ksiądz

Tadeusz Majewski, biskup 
Maksymilian Rode, biskup 
(reprezentowali oni również Polski 
Narodowy Kościół Katolicki 
w USA i Kanadzie)

Poza wymienionymi tu członkami byli obecni: 2e strony prawosław
nej: dr Teodoros Nikolaou i Grzegorz Skobej jako tłumacze; 
ze strony starokatolickiej: ks. Piotr Amiet, ks. Urs von Arx i ks. Dieter 
Prinz, jako doradcy.
Uwaga! Poza tym byli obecni jako doradcy i tłumacze: ze strony prawo
sławnej: dr Teodor Nikolaou i Grzegorz Skobej; ze strony starokato
lickiej: ks. prof. Piotr Amiet, ks. Urs von Arx i ks. Dieter Prinz.

Kościół wyznaje, że w Jezusie Chrystusie zjednoczone są hipostatycz- 
nie natura boska i ludzka. Odpowiednio do tego Kościół wyznaje też, że 
Święta Dziewica Maryja urodziła nie tylko samego Człowieka, ale Boga- 
-Człowieka Jezusa Chrystusa i rzeczywiście jest Bogarodzicą —■ jak to 
zdefiniował trzeci i potwierdził piąty Sobór Ekumeniczny. Według św. 
Jana Damasceńskiego nazwa Bogarodzica „zawiera całą tajemnicę Planu 
Zbawienia” (De fide orth. 3, 12 — PG 94, 1029).

1. W Dziewicy Maryi Syn Boży za sprawą Bożej Wszechmocy przyjął 
pełną ludzką naturę, ciało i duszę, jako że moc Najwyższego zacieniła 
Dziewicę i Duch Święty zstąpił na nią (Łk 1, 35). W ten sposób Słowo 
Ciałem się stało (J 1, 14). Przez prawdziwe i rzeczywiste Macierzyństwo 
Dziewicy Maryi Zbawiciel zjednoczył się z ludzkim rodzajem.

Istnieje wewnętrzny związek między prawdą o jednym Chrystusie, 
a prawdą o Bożym Macierzyństwie Maryi, „...dokonało się bowiem zjed
noczenie dwóch natur: dlatego też wyznajemy Jednego Chrystusa, Jed
nego Syna, Jednego Pana. Zgodnie z takim rozumieniem niezmieszanego 
zjednoczenia wyznajemy, że Święta Dziewica jest Bożą Rodzicielką, po
nieważ Bóg jako Słowo stał się Ciałem i Człowiekiem i dzięki poczęciu

III. Teksty wspMme

1. Matka Boża
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połączył ze sobą przyjętą z niej świątynię” (III Sobór Ekumeniczny, 
Formuła unionis, Mansi 5, 292); „...wszyscy zgodnie nauczamy, że należy 
wyznawać jednego i tego samego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa...”, 
który według natury boskiej zrodzony z Ojca przed wiekami, tenże sam 
zaś według natury ludzkiej {narodził się) niedawno z Dziewicy i Boga
rodzicy dla nas i naszego zbawienia (IV Sobór Ekumeniczny, Definitio 
fidei, Mansi 7, 116).

2. Ponieważ Kościół uznaje Maryję Bogarodzicę, której rozwiązanie 
św. Ignacy z Antiochii nazywa „doniosłą tajemnicą” (Ign. Ant. Ad Eph. 
19, 1), przeto wielbi też jej trwałe dziewictwo. Bogarodzica pozostała na 
zawsze Dziewicą,. ponieważ urodziła Chrystusa w sposób nienaruszony, 
w sposób nie dający się wypowiedzieć ani wyjaśnić. Ojcowie IV Soboru 
Ekumenicznego powiedzili w  swoim przemówieniu do cesarza Marcjana: 
„...Ojcowie... udostępnili wszystkim rozumienie wiary i głosili wiernie 
dobrodziejstwo Wcielenia: jak z góry została przygotowana tajemnica 
Planu Zbawienia przez łono Matki, jak ze względu na to Dziewica (jest 
nazywana) Rodzicielką Boga, który także po okresie brzmienności poda
rował jej Dziewictwo, a jej ciało we wspaniałomyślny sposób zachował 
opieczętowane, i (jak ona) zgodnie z prawdą nazywana jest Matką Pana 
Wszechświata ze względu na Ciało, które z niej powstało, i którego Mu 
użyczyła (Allocutio ad Marc. Imp. — Mansi 7, 416 B). Natomiast VII Sobór 
Ekumeniczny mówi w swym orzeczeniu: „Wyznajemy dwie natury Tego, 
który ze względu na nas stał się Ciałem z Niepokalanej Bogarodzicy 
i zawsze Maryi” — (Definitio — Mansi 13, 377 A). „Narodził się On — 
jak mówi św. Augustyn — z Ducha Świętego i Dziewicy Maryi. A nawet 
samo ludzkie narodzenie jest zarazem niskie i wzniosłe. Dlaczego niskie? 
Ponieważ On, jako Człowiek, narodził się z człowieka. Dlaczego wzniosłe? 
Ponieważ (narodził się) On z Dziewicy. Dziewica Go poczęła, Dziewica 
urodziła i Dziewicą pozostała też po urodzeniu” (Aug. De symb. ad cat.
1, 3, 6 — PL 40, 630). (Por. też Sophr. Hier. Ep. Synod. — PG 87, 3164, 
3176, Joh. Dam. De fide orth. 4, 14 — PG 94, 1161; Max. Conf. ambig. — 
PG 91, 1276 A oraz inne).

3. Dlatego Kościół w  szczególny sposób czci dziewiczą Bogarodzicę, 
jednakże „nie jako Boga, lecz jako Matkę Boga według Ciała” (Joh. Dam. 
De imag. 2, 5 — PG 94, 1357). Jeśli zatem Kościół, ze względu na doko
nane w Chrystusie zbawienie i jego dobrodziejstwa, przede wszystkim 
Bogu składa w ofierze chwałę i prawdziwe uwielbienie, należne tylko 
boskiej istocie, to zatem czci Bogarodzicę — jako wybrane naczynie 
dzieła Zbawienia, jako tę, która w wierze, pokorze i posłuszeństwie 
przyjęła Słowo Boże, jako bramę, przez którą Bóg przyszedł na świat,. 
Nazywa ją łaski pełną ,pierwszą wśród świętych i prawdziwą służebnicą
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Pana * oraz przypisuje jej łaską względnej wolności od grzechu, zwłaszcza 
po zstąpieniu na nią Ducha Świętego, albowiem z istoty i absolutnie 
wolnym od grzechu jest tylko nasz Zbawiciel Jezus Chrystus.

Kościół nie zna nowych dogmatów Niepokalanego Poczęcia i cielesnego 
Wniebowzięcia Matki Bożej. Ale czci przejście Matki Bożej do życia 
wiecznego i uroczyście obchodzi dzień jej śmierci.

4. Kościół czci też Bogarodzicę jako Orędowniczkę ludzi u Boga, któ
rą jest ona w szczególny sposób ze względu na jej wyróżniającą się po
zycję w dziele Zbawienia. Odróżnia jednak Kościół orędownictwo Boga
rodzicy od absolutnie niepowtarzalnego pośrednictwa Jezusa Chrystusa: 
„Albowiem jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek 
Jezus Chrystus” ! (1, Tm 2, 5). „Miłosierny Panie, okaż swą miłość do 
ludzi: wysłuchaj tę, która urodziła, Bogarodzicę wstawiającą się za nami 
i wybaw, Ty nasz Zbawicielu, bezbronny lud” (Nieszpory sobotnie, Ichos 
Plagios 4). „... O Boże..., daj nam wszystkim udział w życiu Swego Syna 
razem z Dziewicą Maryją, świętą Matką naszego Pana i Boga, ...oraz 
wszystkimi Twoimi świętymi. Wejrzyj na jej życie i śmierć i wysłuchaj 
jej i wstawiennictwa za Twój Kościół na ziemi” (Liturgia mszalna Koś
cioła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii).

Wprawdzie w hymnach nazywa się Matkę Bożą również „Pośredniczką” 
(mesitria), lecz nigdy nie nazywa się jej Pojednawczynią (Commodiatrix) 
lub Współodkupicielką (Corredemptrix), lecz jedynie Orędowniczką.

Powyższy tekst o „Matce Bożej” oddaje według zdania Mieszanej Ko
misji Teologicznej naukę Kościoła Prawosławnego i Starokatolickiego. 
Chambesy, 27 sierpnia 1977 r. 
podpisy

2. I s t o t a  i c e c h y  K o ś c i o ł a

Kościół znajduje się co do istoty w bliskim związku z tajemnicą 
w Trójcy jedynego Boga, który objawia się w Chrystusie i Duchu Świętym 
(por. Ef 5, 32). Jest On „skarbnicą niewypowiedzianych tajemnic Boga” 
(Jan Chryz. in ep. I ad Cor. hom. 16, 3 — PG 61, 134).

Ani w Piśmie, ani w Tradycji nie ma bezpośredniej i wyczerpującej 
definicji pojęcia Kościoła, znajdują się jednak w nich liczne obrazy 
i określenia, z których pośrednio wynika, czym jest Kościół według swej 
istoty.

Pismo mówi, że Kościół jest „ciałem Chrystusa” (Rzm. 12, 4; 1 Kor 12,
13. 27), „ludem Bożym” (1 P 2, 10), „domem” lub „świątynią Boga” (1 Tm

2. Nie ze względów teologicznych, lecz z powodu różnicy w znaczeniu wyrazów,
tekst niemiecki odbiega w tym miejscu od tekstu greckiego;
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3, 15; Ef 2, 19; 1 Kor 3, 16 i n.), „królewskim kapłaństwem” (1 P 2, 9), 
oblubienicą Chrystusa (por. Mr 2, 20; Mt 25, 1 i nn.; Obj. 21, 2) lub „win
nicą” Boga (Iz 5, 7). Również w Tradycji znajdują się opisowe określenia, 
które wskazują na te lub inne aspekty Kościoła: ma on ustrój episko- 
palny i charyzmatyczny charakter, jest społecznością świętych* składa się 
z prawowiernych wszystkich czasów, jest on ludzkością zjednoczoną 
w Bogu-Człowieku.

Kościół nie jest więc co do istoty tylko ludzką wspólnotą, przemija
jącym zjawiskiem ludzkich dziejów. Jego podstawy znajdują się w od
wiecznym Bożym postanowieniu dotyczącym świata i ludzi, w Starym 
Przymierzu jego prawzorem był Izrael, był on przepowiadany przez 
proroków jako przyszły lud Boży Nowego Przymierza, w którym Bóg 
ustanowi swoje ostateczne i powszechne panowanie (Iz 2, 2; Jer 31, 31), 
a gdy dopełnił się czas, został on urzeczywistniony we wcieleniu Słowa 
Bożego, przez zwiastowanie Ewangelii, powołanie dwunastu apostołów^ 
ustanowienie Wieczerzy św., śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, jak 
i przez zesłanie Ducha Świętego w Zielone Święta dla uświęcenia Kościo
ła i dla przysposobienia apostołów do ich dzieła.

W ten sposób Kościół ustanowiony przez Pana na ziemi, Ciało Chry
stusa, którego głową jest Chrystus, jest organizmem Boskim i ludzkim; 
wspólnotą, którą można opisać i dostrzec, a jednocześnie polega on na 
wewnętrznym i duchowym związku tych członków z Boskim założycie
lem oraz w związku łączącym ich wzajemnie. Jako pielgrzymujący lud 
Boży, żyje Kościół na ziemi oczekiwaniem swego Pana i dokonania Kró
lestwa Bożego. Istnieje on i żyje tak w niebie w tych, którzy już są 
doskonali i tam triumfują; jak i na ziemi we wierzących, którzy toczą 
dobry bój wiary (por. 2 Tm 4, 7). W jednym aspekcie Kościół jest niewi
dzialny i niebiański, w drugim jest ziemski i widzialny, jest wspólnotą 
i organizmem posiadającym urząd pasterski i kapłański, który według 
porządku wywodzi się od apostołów, jest oparty na trwałych zasadach 
dogmatycznych i etycznych, w którym odprawia się ustalone, uporządko
wane w formach nabożeństwo. Jest Ciałem, w którym rozróżnia się kler 
i laików.

W Kościele rozwija się nowe życie w Duchu Świętym według wzoru 
Chrystusowego, wszystkim zaś członkom Ciała darowana jest łaska 
i Boskie życie ku ich uświęceniu i zbawieniu.

Stosownie do tego Kościół ustanowiony przez Pana Boga na ziemi 
nie może być tylko czymś wewnętrznym, niewidzialną społecznością lub 
idealnym i nieuchwytnym Kościołem, którego niedoskonałym odbiciem 
byłyby poszczególne Kościoły. Takie rozumienie istoty Kościoła jest 
sprzeczne z duchem Pisma św. i Tradycji, niweczy istotną treść Obja
wienia i historyczny charakter Kościoła.

Istota Kościoła znajduje swój dogmatyczny wyraz w niceo-konstanty-
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nopolitańskim symbolu wiary, jak to stwierdził IV Sobór Ekumeniczny. 
W tym symbolu następuje po wyznaniu wiary w Boga w Trójcy jedy
nego, świadectwo wiary o „jedynym, świętym, powszechnym i apostolskim 
Kościele” .

Kościół jest „jeden”, gdyż Chrystus, Głowa Kościoła, jest jeden, dla
tego jedno jest przez Ducha Świętego ożywione Ciało, w którym zespoleni 
są Chrystus i wierzący jako członkowie. W tym ciele związane są ze sobą 
wszystkie Kościoły lokalne jednością wiary, nabożeństwa ustroju koś
cielnego. Jedność wiary i nabożeństwa stanowi więź, która łączy wierzą
cych ze Zbawicielem i między sobą wzajemnie, a wyraża się w wyzna
waniu tej samej wiary i w odprawieniu tego samego nabożeństwa, o ile 
opiera się ono na dogmacie. Jedność ustroju kościelnego objawia się 
w tym, że kierownictwo działa na podstawie tych samych zasad, a wier
ni uznają jeden urząd i jeden autorytet stosownie do ustanowień kano
nicznych oraz jeden, episkopat, który ma charakter koncyliarny.

Nie osłabia ani nie ogranicza jedności fakt, że członkowie Kościoła 
poznają prawdy wiary w różny sposób; również nie podważa jej to, że 
Kościół niekiedy okazuje cierpliwość wobec ludzi, którzy się od jedności 
wiary i porządku odchylają ani to, że Kościół ich ze względów dusz
pasterskich oraz „ekonomii” nie wyklucza z ciała Kościoła.

Jeśli więc są w Kościele, a więc w Ciele Chrystusowym, liczni człon
kowie, to jednak stanowią oni jedno Ciało i są złączeni w niecodzienną 
jedność. O tę jedność modlił się Pan, przy czym polecił On ugruntować 
jedność wierzących w jedność Ojca i Syna (J 17, 21), jako w obrazie jed
ności Trójjedynego Boga. „Ojciec, Syn i Duch Święty mają jedną wolę. 
On chce, aby i z nami tak było, gdy mówi: Aby wszyscy byli jedno, 
jak Ja i Ty jedno jesteśmy” (Jan Chryzostom in Joan. Hom. 78, 3 — PG 
59, 425).

Kościół jest „święty” , gdyż Chrystus, jego Głowa, jest święty i oddał 
się zań, „aby ich uświęcić, aby sam stawiał przed sobą Kościół w  pełnej 
chwały postaci, jako ten, który byłby niepokalany, beż skazy lub zmazy, 
lub czegoś w tym rodzaju” (ES 5, 25—27). Chrystus uczynił Kościół „do
mem Bożym” (1 Tm 3, 15; Hbr 3, 6), On dał Kościołowi społeczność 
i udział w swej świętości i łasce oraz w swym życiu, On, „który uświęcił 
lud własną krwią” (Hbr 13, 12). Dlatego więc i chrześcijan nazywa się 
świętymi (Dz 9, 13).

Fakt, iż członkowie Kościoła są splamieni grzechem, nie uchyla świę
tości Kościoła. Ojcowie zgodnie potępili tych, którzy powodowani prze
sadnymi i ascetycznymi tendencjami głosili, że Kościół jest wspólnotą 
składającą się z doskonałych świętych.

Kościół jest „katolicki”, ponieważ Chrystus, który jest jego Głową, 
jest Panem wszechrzeczy. Kościół powołano do głoszenia Ewangelii na 
całym świecie, wśród wszystkich ludów i po wszystkie czasy (Mt 28, -20;
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Mr 16, 15; Dz 1, 8). Jest to zewnętrzne, kwalitatywne znaczenie kato- 
lickości.

Według wewnętrznego kwalitatywnego znaczenia, Kościół nazywa 
się „katolicki”, gdyż jest on, jakkolwiek rozpowszechniony po całym świe- 
cie, zawsze i wszędzie ten sam. Jęst on katolicki, ponieważ posiada „zdro
wą naukę” (Tt 2, 1, por. 1 Tm 6, 20), trwa w pierwotnej Tradycji apo
stolskiej, i to prawowiernie przekazuje i tego strzeże” , w  co zawsze 
wierzono i w  co wszyscy wierzyli” (Vinc. Ler. Comm 2 — PL 50, 620). 
Kościół jest przeto „katolicki” w tym sensie, że jest on Kościołem pra
wowiernym, autentycznym i prawdziwym.

Według Cyryla z Jerozolimy (Kościół) „nazywa się katolickim, ponie
waż jest on rozpowszechniony na całej ziemi, z jednego jej krańca do 
drugiego, ponieważ naucza on w sposób doskonały i pełny wszystkich 
prawd wiary, które ludzie mają poznać, uczy tak o rzeczach widzialnych, 
jak i niewidzialnych o niebiańskich i o ziemskich; (Kościół jest kato
licki), gdyż prowadzi on cały ród ludzki do Boga — władców i podda
nych, wykształconych i niewykształconych, i ponieważ on z jednej strony 
wszystkie grzechy popełnione cieleśnie i w zakresie duchowym w całości 
ogarnia i leczy, a z drugiej strony zawiera w sobie wszelkie cnoty, jakie 
można wymienić, i to tak w czynie, jak w  słowie i w różnorodnych da
rach duchowych” (Cyr. Hier. Cat. 18, 23 — PG 33, 1044).

Kościół jest „apostolski”, ponieważ jego Boski założyciel był pierwszym 
„apostołem” (Hbr 3, 1; por. Gal 4, 4) i ponieważ Kościół jest zbudowany 
„na fundamencie apostołów i proroków, a Jezus Chrystus jest jego ka
mieniem węgielnym” (Ef 2, 20).

Apostolstwo Jezusa istnieje też w innym związku: Syn został posłany 
przez Ojca na świat, Jezus zaś posłał swych uczniów (por. J 20, 21), do 
który ch powiedział: „Kto was słucha, mnie słucha” (Łk 10, 16). Po ich 
śmieici posłannictwo przejął Kościół, który utrzymuje powierzone przez 
Pana apostołom dobro i prawdę oraz przekazuje je w życiu duchowym, 
udzielając sakramentów i głosząc naukę. Zachowana przez Kościół nauka 
apostolska jest wewnętrzną stroną apostolatu. Drugim jej elementem jest 
wywodzący się od apostołów nieprzerwany ciąg w następstwie pasterzy 
i nauczycieli Kościoła, którzy stanowią jednocześnie zewnętrzny znak oraz 
rękojmię prawdy Kościoła. Oba te elementy apostolskości: wewnętrzny 
i zewnętrzny, uzasadniają się i warunkują się wzajemnie; gdy brak jed
nego, bądź drugiego, szkodę ponosi apostolskość i pełnia prawdy Koś
cioła.

Cztery dogmatyczne cechy Kościoła przenikają się wzajemnie w nie
zniszczalnej jedności i wskazują na niewzruszoną trwałość i nieomylność 
Kościoła, który „jest filarem i podwaliną prawdy” (1 Tm 3, 15).

Powyższy tekst o „Istocie i cechach Kościoła” oddaje, zdaniem Mie
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szanej Komisji Teologicznej prawosławno-starokatolickiej, naukę Kościoła 
Prawosławnego i Starokatolickiego.

Chambesy/Genewa, Prawosławny Ośrodek Ekumenicznego Patriarchatu,
29 sierpnia 1977 r.

Podpisy

Część III

I. Od trzeciego do czwartego Zgromadzenia Plenarnego Komisji 
Teologicznej ds. Dialogu

Po pięćdziesięciu latach, gdy wskutek światowych konferencji eku
menicznych — w Edynburgu 1910 r., Sztokholmie 1925 r. i Lozannie 
1927 r. — główny akcent powszechnych dążeń ekumenicznych spoczywał 
na multilatelarnym dialogu inicjowanym i organizowanym przez Centrum 
Światowej Rady Kościołów w Genewie — uzyskał od pewnego czasu 
(również pod wpływem rzymskiego Soboru w latach 1962—1965) coraz 
większe znaczenie dialog bilateralny, tak w zdecentralizowanym zakresie 
rodzin konfesyjnych, jak na światowej płaszczyźnie kościelnej.

W tych ramach należy też widzieć rosnące zainteresowanie, które 
wzbudził we wspomnianym zakresie dialog prawosławno-starokatolicki. 
Znamienne jest pod tym względem objęcie jego dokumentacji ostatnim 
sprawozdaniem genewskim dotyczącym dążeń ekumenicznych1. Godne 
uwagi jest również wyczerpujące przedstawienie tego dialogu, pióra me
tropolity Chryzostomosa Zafirisa, które ukazało się w najbardziej znanym 
kościelnym czasopiśmie Kościoła Grecji „Ekklezia Ateńska”, w związku 
z drugim posiedzeniem plenarnym w Genewie-Chambesy w roku 1978*. 
Powiedziano tu: Żaden bilateralny ani multilateralny dialog nie osiągnął 
w ramach ruchu ekumenicznego tak wielkich sukcesów jak prawosław
no-starokatolicki. Dialog ten może być przykładem nie tylko «dialogu mi
łością, lecz również wykraczającego poza to «dialogu teologicznego*. Ten

1. Harding Meyer — Lukas Tischer (w porozumienia z SRK): „Growth in Agree- 
ment”  Paulish — Press USA 1980; (niem.) Otto Lembeck Terlag, Frakfurt a. M. 
(w przygotowaniu). Dokumenty dotyczące międzynarodowych bilateralnych dia
logów.

2. Metropolia Chryzostomos z Peristeri (Ateny) Profesor Gerasimos S. Zafiris), 
członek TKD jako doradca Patriarchatu Jerozolimy, Dyrektor Wszechprawosła- 
wnego Centrum Kościoła Grecji w Penteli kolo Aten, Odbitka z Ekklesia 
1978/79, 47, s. (7 in).
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ostatni bowiem jest dopiero w pełni dialogiem poważnie potraktowanym, 
prawdziwym,; gruntownym, a zarazem rzeczywiście rozwojowym. Daleki 
od wszelkich sentymentów, co zdarza się, gdy dialog podejmują Kościoły 
różniące się wewnętrznie i zewnętrznie, rozwija się ten dialog z badania
i przedstawiania objawionej przez Chrystusa i w Chrystusie prawdy, 
która musi stanowić fundament, dzięki jakiemu mogą być jedynie prze
zwyciężone różnice istniejące dziś między Kościołami pod względem hi
storycznym, geograficznym a zwłaszcza dogmatycznym. Dialog prawo- 
sławno-starokatolicki może być pojęty jako model dla pozostałych dia
logów ekumenicznych — z jednej strony z powodu • zastosowanej w nim 
metody wspólnie opracowywanych i przyjmowanych tekstów, a z drugiej 
strony ze względu na wytknięty cel, by dojść do zupełnego teologicz
nego uzgodnienia, w oficjalnych rozmowach, w miarę rosnącego z bie
giem czasu wewnętrznego przygotowania grupy, uczestniczącej w  dialogu 
teologicznym. Sukces dialogu pomiędzy prawosławnymi a starokatolikami 
wynika między innymi z następujących przyczyn: po pierwsze wiele 
czasu upłynęło od jego zapoczątkowania, które jak wiadomo nastąpiło 
przed wybuchem pierwszej wojny światowej. Gdy z wolna odpadły prze
szkody intelektualne i psychologiczne, tak po stronie starokatolickiej, 
jak prawosławnej, wzrastało pragnienie odbudowy pełnej jedności Koś
cioła Bożego. Drugim czynnikiem był zwrot duchowy starokatolików ku 
tradycji patrystycznej. Trzecią podstawą sukcesu było wewnętrzne na
stawienie nacechowane teologiczną i psychologiczną gotowością, pilnością
i wzorową współpracą członków Mieszanej Komisji Teologicznej. Poza 
tym widzi metropolita „szczególną podstawę stałego i pewnego rozwoju 
tego dialogu i jego postępu w porównaniu z innymi bilateralnymi i mul- 
tilateralnymi dialogami teologicznymi w niewzruszonej przez tradycję 
starego, niepodzielnego Kościoła określonej nauce dogmatycznej Kościoła 
starokatolickiego, która pozwala dostrzec, iż nie ma nieprzezwyciężonych 
przeszkód dla uzyskania obecnie pełnej wspólnoty z Kościołem Prawo
sławnym”.

. Nie można przemilczeć, że obok przytoczonej pozytywnej oceny po
czątków i przebiegu dialogu prawosławno-starokatolickiego, nie można 
przeoczyć zatroskania, któremu dał wyraz metropolita Chryzostomos, 
iż dający się wykazać historycznie rys „liberalno-prostestancki” nie jest
i w dzisiejszym eklezjalnym starokatolickim samorozumieniu ani do
statecznie jasno rozpoznany, ani z niego zdecydowanie wyłączony. Od 
wyjaśnienia tej sprawy strona starokatolicka nie może się w toku dia
logu uchylać, należy raczej równolegle z dialogiem prawosłowno-staro- 
katolickim przeprowadzić „dialog wewńętrznokatolicki” . Tylko w ten spo
sób mogłoby dojść ostatecznie w toku trwałych, braterskich i szczerych 
usiłowań do pełnej jedności kościelnej.

■ Nie będziemy tu głębiej wchodzili w liczne szczegóły i nieporozumie
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nia związane z opinią metropolity Chryzostomosa. One i tak w znacznej 
mierze upadły w dalszym toku dialogu3. Należy jednak podtrzymać to, 
że metropolita Chryzostomos zwrócił uwagę na konieczność wewnątrz- 
katolicką, która towarzyszyła od początku kościelnej i teologicznej drodze 
starokatolicyzmu oraz na ciągłe, sięgające w głąb rozprawianie się ze 
środowiskiem, z czasami XIX  i X X  wieku, na nawiązywanie do ducha 
starego Kościoła, dochowanie wierności jemu i zachowanie w nim trwa
łej prawdy „jedynego, świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła” 
wiary katolickiej. Właśnie to rozprawianie się w początkach powstawa
nia Kościoła, w  wyniku protestu przeciw I Soborowi Watykańskiemu, 
doprowadziło do wytrwania przy starokatolickim urzędzie biskupim, 
a wraz z nim do związania się z Kościołem w Utrechcie, a wskutek tego 
do Unii Utrechckiej z roku 1889, która po dzień dzisiejszy jest po stro
nie starokatolickiej oficjalnym partnerem w dialogu z Ekumenicznym 
Pariarchatem (ze strony prawosławnej). I w tej myśli rozpoczęło się wraz 
ze wzrostem liczby przyjętych przeż Teologiczną Komisję ds. Dialogu 
wspólnych teologicznych tekstów, informowanie szerszych kół w Kościo
łach starokatolickich o ich treści i staranie o rozwinięcie .duchowego .pro
cesu mającego na celu ich wewnętrzną akceptację i ich, przyswojenie4. 
Pierwszy krok nastąpił w czasie Międzynarodowego Tygodnia Teologicz
nego w Salzburgu (w roku 1976) i na powtórzonych dalszych teologicz
nych rozmowach w mniejszym gronie w Bernie. Dwa następne kroki 
to było wciągnięcie wszystkich członków starokatolickich zakładów nau
kowych do grona poinformowanych o tekstach dialogu przed i po ich 
omówieniu w oficjalnej Mieszanej Komisji Teologicznej ds. Dialogu, 
a wreszcie powołanie przez przedstawicieli zakładów naukowych koła 
wewnątrzstarokatolickiej Komisji ds. Dialogu z udziałem bpa Utrechtu, 
jako przewodniczącego Międzynarodowej Komisji Biskupów. Dotychczaso
we, dwu- lub trzydniowe, spotkania odbywały się w  początkach marca 
w  roku 1978 i 1979 w Bernie pod przewodnictwem bpa Leona Gauthier. Sta
rokatolicka komisja jest jednak świadoma tego, że w dalszym rozwoju 
tego procesu powinni być wciągnięci wszyscy duchowni i świeccy w para
fiach i powinni oni uzyskać możliwość wypowiadania się. Taki sposób 
postępowania winien towarzyszyć dalszej pracy i zaspokoić obawy metro
polity Chryzostomosa, a na pewno nie tylko jego, i to w obu Kościołach, 
że prowadzona w izolacji działalność eksperymentalna mogłaby prowadzić 
na eklezjalne bezdroża. W ramach naszkicowanych tu jedynie wydarzeń 
miała miejsce w dniach od 24 do 31 sierpnia 1978 r. narada Mieszanej

*3. Dotyczy uregulowania sprawy podpisów starokatolickich członków TKD, por. 
protokół z 30 sierpnia 1917, IKZ cg (1978), s. 38 n. i z 24 sierpnia 1979, IKZ 69 
(1979), s. 248.

4. IKZ 67 (1977) 30 — 51: XV H  Międzynarodowy Starokatolicki Tydzień Teologów: 
Dialog prawosławno-starokatolicki.
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Podkomisji Międzyprawosławnej, w  Ośrodku w Penteli (k. Aten), posta
nowiona na drugim Zgromadzeniu Plenarnym. Tu dało się w  formie 
wspólnych tekstów sięgnąć daleko w zakres tematów eklezjologicznych 
dialogu zaprogramowanego w roku 1973. Dyskusja rozwinęła się na pod
stawie projektów przedstawionych przez obie strony. Jeszcze raz okazało 
się, jak jest to kłopotliwe, gdy z powodu ogromnych odległości, zwłaszcza 
po stronie prawosławnej, nie dochodzi do intensywnej współpracy między 
narodami na podstawie istniejących projektów z myślą o przyszłym 
zgromadzeniu plenarnym.

2. Trzecie zgromadzenie plenarne i jego wyniki

Te zrozumiałe, praktyczne trudności we wstępnych rozmowach, co do 
wzorów wspólnych tekstów opracowywanych przez podkomisję dla zgro
madzenia plenarnego, odbiły się tak dalece na pracy trzeciego zgroma
dzenia plenarnego, które odbyło się w  dniach od 20 do 24 sierpnia 1979 r. 
w  grecko-prawosławnej siedzibie metropolitalnej w  Bonn Beutel, iż 
wspomniane opracowanie projektów mieszanej podkomisji mogło nastąpić 
dopiero na krótko przed rozpoczęciem konferencji w  Bonn. Wskutek 
tego zmiany zaproponowane w tekście projektów strony starokatolickiej 
przez stronę prawosławną zostały podane do wiadomości dopiero w cza
sie'posiedzienia lub na krótko przed nim. Nawet, gdy nie szło przy tym
0 sprzeczności lub różnice w sensie merytorycznym, czas czterech • i pół 
dnia, jaki pozostał do dyspozycji, był na pewno zbyt krótki, aby opra
cować więcej niż dwa teksty eklezjalne. „Jedność Kościoła i Kościoły 
lokalne” oraz „Granice Kościoła” — i to w szczegółowych opracowa
niach z konieczną dokładnością i z odpowiednim uzgodnieniem tekstów 
greckich i niemieckich, by teksty te można było po jednomyślnym przy
jęciu podpisać. Prawdopodobnie nie będzie czytelnikowi łatwo wyobrazić 
sobie, jakie problemy nasuwa taka współpraca, nawet przy daleko po
suniętej zgodzie. Można jednak powiedzieć, że teksty te właśnie dlatego 
stały się prostsze, mniej teologiczne w technicznym i akademickim sen
sie, mające raczej cechy wyznań, gdyż są bardziej „opowiadające” , tak 
jak ikona jest wyrazem pewnej religijnej postawy. Powinny więc być 
czytane i przyjęte z tego punktu widzenia jako Słowa-Ikony o Kościele'
1 jego tajemnicy. Jednocześnie należałoby zauważyć, że tematyka wkra
cza częściowo w nową dziedzinę teologiczno-naukową. To dotyczy zwła
szcza trzeciego omawianego w Bonn tekstu: „Autorytet Kościoła i auto
rytet w  Kościele” . I byłoby na pewno lepiej, gdyby słowne sformuło
wania wspólnych tekstów przenieść poza następne posiedzenie robocze 
podkomisji mieszanej, które nastąpi na jesieni 1980 roku w Bernie, a mia
nowicie na posiedzenie plenarne Komisji Teologicznej ds.» Dialogu.

Konferencja miała charakter pełnego napięcia posiedzenia roboczego,
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jednakże jednocześnie odznaczała się zwykłym i wypróbowanym duchem 
wewnętrznej przyjaźni i braterstwa oraz świadomością odpowiedzialności 
za świadectwo i służbę Kościoła na świecie. Niestety, można było że 
względów rzeczowych dopiero bardzo późno uzgodnić termin posiedze
nia, wskutek czego ks. bp Józef Brinkhues, jako członek komisji, z powo
du swego dawno . zaplanowanego dorocznego urlopu wypoczynkowego, 
mógł tylko nadzwyczaj krótko uczestniczyć w naradzie w Bonn, a prof. 
Christian. Oeyen, członek komisji wskutek zalecenia lekarskiego nie mógł 
w ogóle wziąć udziału w posiedzeniu, czego obaj ogromnie żałowali. Po
dobnie zdarzyło się prof. Bertoldowi Spulerowi, który od początku nale
żał do komisji i nadal uczestniczy w niej jako doradca, a nie był obecny 
z powodu dawno ustalonego wyjazdu za granicę. Należy tutaj podkreślić 
te fakty, aby wykluczyć mylne domysły, co do nieobecności na posiedze
niu większości członków Komisji Teologicznej ds. Dialogu w Bonn, po
chodzących z RFN.

W ufności, że wytknięta droga będzie kontynuowana na jesieni 1980 r., 
zwrócono uwagę pod koniec posiedzenia ogólnego na dalszą pracę pod
komisji, której skład pozostał bez zmian. Następna konferencja ma się 
odbyć na zaproszenie bpa Leona Gauthier w Bernie, a czwarte posiedze
nie plenarne całej Komisji ds. Dialogu w końcu sierpnia i na początku 
września 1981 r. w Moskwie-Zagorsk, na zaproszenie -patriarchy moskiew
skiego.

Tubingen/Bem
ks. Werner Kiippers

3. Dokumenty dotyczące dialogu- prawosławno-starokatolickiego

I. Protokół narady roboczej Podkomisji Mieszanej ds. Dialogu 
prawosławno-starokatolickiego, która odbyła się od 24 do 31 sierpnia

1978 r. we Międzyprawosławnym Ośrodku Kościoła Grecji, 
w klasztorze Penteli koło Aten

Stosownie do postanowienia drugiego zgromadzenia plenarnego Ko
misji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego prawosławno-starokatolickiego, 
które odbyło się w sierpniu 1977 w Chambesy koło Genewy, członkowie 
Podkomisji Mieszanej, powołanej przez pierwsze zgromadzenie plenarne 
ds. dialogu w roku 1975, obradowali jako goście Kościoła Grecji w Mię
dzyprawosławnym Ośrodku w Penteli koło Aten od czwartku przedpo
łudnia 24 sierpnia do czwartku przedpołudnia 31 sierpnia 1978 r. dla kon
tynuowania pracy nad projektami dotyczącymi eklezjologii, a więc trze
ciego tematu głównego dialogu teologicznego.
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Uczestnikami narady byli: 
ze strony prawosławnej: jako przewodniczący metropolita Ireneusz z RFN
i profesorowie Jan Karmiris (sekretarz), Jan Kalogirou (zamiast Emma- 
nuela Fotiadesa),, Uja Tsonewski i Stefan Alexe, oraz jako doradca me
tropolita Chryzostomos Gardikion (dyrektor Międzyprawosławnego 
Ośrodka);
ze strony starokatolickiej jako przewodniczący bp Leon Gauthier i pro
fesorowie Werner Kiippers (sekretarz), Herwig Aldenhoven, Piotr Amiet
i Piotr Jan Maan.

Podstawę pracy stanowiły: 
projekty w języku greckim i 'niemieckim nie przyjęte jeszcze ostatecz
nie przez zgromadzenie plenarne w  roku 1977, względnie częściowo nie 
opracowane jeszcze wspólne projekty na temat eklezjologii według III/2—9 
programu pracy z Penteli 1973 r. Wszystkie projekty zostały przed roz
poczęciem obrad przesłane członkom konferencji przed jej rozpoczęciem 
w ujęciu przepracowanym jeszcze raz od roku 1977 przez stronę staro
katolicką.

Po wspólnym przebadaniu zostały jednomyślnie przyjęte i podpisane 
przez sekretarzy następujące teksty w języku greckim i niemieckim ze 
stosownymi zmianami jako projekty mieszanej podkomisji dla najbliż
szego zgromadzenia plenarnego Komisji ds. Dialogu:
1. III/2 Jedność Kościoła i Kościoły lokalne;
2. III/3 Granice Kościoła;
3. III/4 Autorytet Kościoła i autorytet w Kościele;
4. III/5 Nieomylność Kościoła.

Tekst III/6 „Siedem Soborów ekumenicznych i uznane przez nie sy
nody lokalne” został w wersji niemieckiej i greckiej — po ogólnym teo
logicznym uzgodnieniu — tak dalece omówiony, że mógł być przyjęty 
jako podkład do dalszego opracowania, z zastrzeżeniem obustronnego, ję
zykowego dopracowania z ewentualnymi zmianami treściowymi i uzupeł
nieniami w szczegółach.

Co do dalszych tekstów III/7—9: Konieczność sukcesji apostolskiej, gło
wa Kościoła i problem interkomunii — teologowie specjaliści, należący 
do podkomisji, powinni na specjalnej naradzie na trzy dni przed następ
nym zgromadzeniem plenarnym Komisji ds. Dialogu zająć stanowisko na 
podstawie własnej, dalszej pracy nad tekstami, 'aby je przedłożyć Ko
misji ds. Dialogu według możności zgodne co do treści w języku greckim
i niemieckim jako projekty dla pracy tej komisji.

Po przesłaniu tekstów w  obu językach członkom podkomisji, mogą oni 
zająć stanowisko na piśmie, przesyłając przewodniczącemu do końca maja
1979 r. wnioski, względnie zaproponować konkretne zmiany.

Przed południem, dnia 30 sierpnia przewodniczący podkomisji zostali 
przyjęci przez czcigodnego arcybiskupa Aten Serafina, przewodniczącego
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Przewodniczący (pod.) 
bp Leon Gauthier, bp Germanias Irenaios 

Sekretarze (podp.) W. Kiippers 
J. Karmiris

II. Trzecie posiedzenie plenarne od 20 do 24 sierpnia 1979 r.
Pozdrowienie metropolity Ireneusza z RFN dnia 20 sierpnia 1979 r.

Czcigodne Eminencje i Profesorowie i drodzy Bracia!
Gdy dziś rozpoczynamy dalsze obrady po poprzednich błogosławionych 
dniach naszej Mieszanej Komisji Teologicznej w latach 1975 i 1977 w ge
newskim Ośrodku Prawosławnym Patriarchatu Ekumenicznego możemy to 
wyrazić językiem liturgicznym: „Dziś Duch Święty zgromadził nas 
w  Bonn” , w mieście, które widziało już tak liczne konferencje i narady, 
w którym spotykają się prawosławni ze starokatolikami, ażeby przygoto
wać dialog, który my, uczestnicy tego spotkania, prowadzimy z łaski Bo
żej od kilku lat na podstawie oficjalnego zlecenia. Zgromadziliśmy się 
tutaj, aby dyskutować o prawdzie, która zawarta jest, w nauce naszych 
Kościołów, lecz również by zwrócić się do Boga, który dał nam prawdę 
wiary przez objawienie Jezusa Chrystusa (Gal. 1, 12) i by żyć w „jedności 
Ducha” w naszym owianym miłością braterskim spotkaniu. Gdyż jest 
tylko „jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszyst
kich, który jest ponad wszystkimi przez wszystkich i we wszystkich” 
(Ef 4, 3—5).

Gdy podpisywaliśmy w sierpniu 1975 r. w genewskim Ośrodku Patriar- 
chalnym nasz pierwszy wspólny tekst teologiczny o Trójcy Świętej, umieś
ciliśmy pod nim słowa: „Te wywody o tajemnicy Trójcy Świętej oddają, 
naukę Kościołów prawosławnego i starokatolickiego” . To wspólne oświad
czenie składaliśmy również przy wszystkich dalszych wspólnych tekstach, 
które zostały sporządzone do dnia dzisiejszego.

Przy czytaniu tego zdania, które przypomina orzeczenia i postanowienia 
starych Soborów: „Tak myślimy, tak mówimy, tak zwiastujemy” (tomos 
synodikkos VII Sobór Ekumeniczny), odczuwamy szczególną radość, gdyż 
w ten sposób stwierdzamy — mierząc postęp osiągnięty do dnia dzisiejsze
go w naszych rozmowach, że nie ma wielkich różnic w nauce Kościoła 
prawosławnego i starokatolickiego. Istnieją natomiast liczne podobieństwa.

Lecz nie tylko nauka naszych Kościołów jest wspólna lub prawie 
wspólna, również podobne są duchowe i socjalne problemy, z jakimi ma 
do czynienia nasz Kościół jak i wszystkie chrześcijańskie Kościoły dzisiej
szego świata. I to czyni współpracę między nimi konieczną a za tym 
idzie dążenie do rozwoju chrześcijańskiego dialogu, jak to wyraził patriar-

św. Synodu Grecji, w siedzibie metropolity Penteli, 31 sierpnia 1978 r.
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cha Atenagoras w swym orędziu na Boże Narodzenie r. 1960: „Kościół 
mógłby wywrzeć ogromny wpływ  na dzieje i rozwój narodów, gdyby nie 
był podzielony” . Również chciałbym przytoczyć godne uwagi słowa mego 
drogiego brata — bpa Gauthier, wypowiedziane z okazji pierwszego -spot
kania naszej komisji w  lipcu 1973 r. w klasztorze Penteli: „Może mogłyby 
nasze Kościoły prowadzić swe życie osobno, Kościół prawosławny bez 
starokatolickiego i starokatolicki bez prawosławnego, powstaje tylko pyta
nie, jak mogłyby one przyjąć odpowiedzialność za takie lekceważenie 
wobec świata” .

Jako biskup prawosławny podzielam całkowicie odpowiedzialność,
0 której mówił brat, biskup Kościoła starokatolickiego, nie tylko za współ
życie między nami, lecz między wszystkimi chrześcijanami. I jeśli inni, 
którzy często stoją poza kościołem, są nastawieni na dobra materialne, 
działają i donośnym głosem występują w sprawie jedności i pokoju na 
świecie, nie możemy milczeć i być bezczynni, my, którzy otrzymaliśmy 
nowe przykazanie miłości i braterstwa w Chrystusie dla wszystkich na
rodów ziemi (Dz. 17, 26 i nn.).

Z ufnością i nadzieją na jedność świata w Chrystusie ogłaszamy dziś 
rozpoczęcie trzeciej fazy dialogu prawosławno-starokatolinkiego, modląc 
się o oświecenie przez Ducha Świętego, dawcę mądrości w Chrystusie,
1 o wstawiennictwo*Matki Bożej, której odejścia oba nasze Kościoły święcą 
w bieżącym miesiącu.

' Jako metropolita stolicy apostolskiej pozdrawiam serdecznym, pełnym 
miłości uściskiem Eminencje i drogich Braci, przedstawicieli Kościoła 
prawosławnego ,którzy wytrwali w wielokrotnie cięższych czasach i bar
dzo trudnych okolicznościach i zachowali do dnia dzisiejszego nieskażone 
dziedzictwo wiary.

Jako przewodniczący Międzyprawosławnej Komisji witam również 
z całego serca Eminencje i Braci z Kościołów starokatolickich, którzy spot
kali się z nami a gwoli jedności wiary i społeczności Ducha Świętego. 
Wszystkich witamy po bratersku w tym skromnym Ośrodku Patriarchatu 
Ekumenicznego, który mamy w  RFN i przekazujemy wszystkim najlepsze 
życzenia oraz wyrazy miłości od Jego Świątobliwości Patriarchy Deme- 
triosa.

Protokół trzeciego 
Zgromadzenia Plenarnego Mieszanej Komisji Teologicznej 

ds. Dialogu prawosławno-starokatolickiego, które odbyło się 
od 20 do 24 sierpnia 1979 r. w siedzibie grecko-prawosławnego 

metropolity w RFN w Bonn-Beuel
Na zaproszenie Jego Świątobliwości Patriarchy Ekumenicznego Deme- 

triosa I, po uzgodnieniu z czcigodnymi zwierzchnikami Kościołów prawo
sławnych z Międzynarodową Konferencją Biskupów starokatolickich zgro
madzili się w  siedzibie grecko-prawosławnego metropolity w Bonn człon
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kowie Komisji ds. Dialogu starokatolicko-prawosławnego na trzecie 
plenarne zgromadzenie dla kontynuowania dialogu teologicznego, rozpo
czętego w 1975 r. w Chambśsy w Ośrodku patriarchy ekumenicznego koło 
Genewy.

Ze strony prawosławnej reprezentowane b jły :
Patriarchat Ekumeniczny, patriarchaty: Aleksandrii, Jerozolimy, Moskwy, 
Rumunii, Bułgarii i autokefaliczne Kościoły Cypru i Grecji.
Ze strony starokatolickiej:
samodzielne Kościoły: Holandii, RFN, Szwajcarii, Austrii, Polski, jak rów
nież Kościoły USA i Kanady.

Przewodniczyli —Ireneusz, metropolita RFN i egzarcha Europy Cen
tralnej; Leon Gauthier, biskup Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwaj
carii. Sekretarzami byli profesorowie Jan Karmiris i Werner Kiippers.

Obaj przewodniczący wypowiedzieli pozdrowienia pod adresem kon
ferencji —* metropolita Ireneusz oświadczył: ,,Praca ta ma szczgólne znacze
nie nie tylko dla teologicznej rozmowy, lecz również dla naszej braterskiej 
wspólnoty. Nie ma pomiędzy nami dzielących nas różnic w nauce, nasze 
Kościoły stoją również razem wobec problemów świata. Już w swoim 
orędziu na Boże Narodzenie w roku 1969 patriarcha Atenagoras powie
dział: „Kościół mógłby .wywrzeć większy wpływ na dzieje narodów, gdyby 
był zjednoczony, a nie podzielony” . Bp Gauthier zaś "apytał w  czasie 
pierwszego spotkania naszej Mieszanej Konferencji Teologicznej: „Jeśli 
nasze Kościoły miałyby pozostać podzielone, to jak mogłyby ponieść odpo
wiedzialność za świat?” .

Stosownie do postanowień drugiego zgromadzenia plenarnego podstawą 
pracy było szereg dalszych wspólnych tekstów, które zostały sporządzone 
przez podkomisję na jej posiedzeniu w dniach od 24 do 31 sierpnia 1978 r. 
we Wszechprawosławnym Ośrodku Kościoła Grecji, w klasztorze Penteli 
koło Aten, w języku greckim i niemieckim.

Językami konferencji były, jak dotąd, grecki i niemiecki z tłumacze
niem na rosyjski. Praca toczyła się w grupach dyskusyjnych i na plenum.

Przed rozpoczęciem wystosowano telegramy do Jego Świątobliwości 
Demetriusa I, patriarchy ekumenicznego i do arcybpa Marinusa Koka 
w Utrechcie, prezydenta Międzynarodowej Konferencji Biskupów Staro
katolickich; od obu nadeszły telegramy z życzeniami błogosławieństwa 
i pomyślnych obrad.

Praca objęła trzy pierwsze teksty eklezjalne przedłożone przez pod
komisję:
III/2 Jedność Kościoła i Kościoły lokalne;
III/3 Granice Kościoła;
III/4 Autorytet Kościoła i autorytet w Kościele.

Wskutek intensywnej współpracy- mogły być oba pierwsze teksty:
Jedność Kościoła i Kościoły lokalne, oraz Granice Kościoła
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przedstawione na plenum w wersji, greckiej i niemieckiej. Mogły one też 
być przyjęte i podpisane przez wszystkich członków komisji, uczestni
czących w konferencji Komisji Mieszanej.

Przyjęte teksty zostały przekazane członkom dla dalszego rozpowszech
nienia.

W związku z protokołem drugiego zgromadzenia, zakomunikował bp 
Gauthier, że Międzynarodowa Konferencja Starokatolickich Biskupów 
podjęła wiążącą zasadę wewnętrzną, która zobowiązuje wszystkich człon
ków komisji, obecnych na zgromadzeniach plenarnych, do wspólnego pod
pisywania tekstów, które mają być przyjęte.

Podczas konferencji odbywały się na zmianę prawosławne i staroka
tolickie nabożeństwa poranne i wieczorne. W czwartek, 23 sierpnia, 
w  dzień św. Ireneusza z Lyonu, odprawił metropolita Ireneusz w koście
le metropolitalnym Sw. Trójcy Liturgię Świętą. W późnych godzinach 
popołudniowych wydał on w lokalu metropolii przyjęcie dla komisji, 
w którym wzięli udział goście z innych Kościołów i przedstawiciele spo
łeczeństwa z Bonn.

Na posiedzeniu końcowym w  dniu 24 sierpnia podjęto następujące 
uchwały:

1. Przyjąć zaproszenie bpa Leona Gauthier, aby następne posiedzenie 
podkomisji odbyło się w  pierwszej połowie września 1980 r. w Bernie.

2. Zakomunikowane przez metropolitę Filareta zaproszenie Jego Świą
tobliwości Pimena, patriarchy Moskwy, aby następne zgromadzenie ple
narne Komisji ds. Dialogu odbyło się po 28 sierpnia 1981 r. w Moskwie 
zostało przyjęte z radością.

3. Oba Kościoły mają całkowitą swobodę co do opublikowania tekstów 
i protokołów.

4. Z treści protokołu ma być sporządzony komunikat dla prasy.
5. Przyjęto propozycję metropolity Filareta, aby do udziału w dialogu 

prawosławno-starokatolickim zaprosić wszystkie Kościoły prawosławne, 
należące do Ogólnoprawosławnej Konferencji. Gdyby któryś Kościół nie 
mógł przysłać własnego przedstawiciela, może upoważnić do reprezento
wania go przedstawiciela reprezentanta innego Kościoła prawosławnego, 
który uczestniczy w zgromadzeniu plenarnym Mieszanej Komisji ds. Dia
logu.

Grecko-Prawosławna Metropolia w Bonn
24 sierpnia 1979 r.

Za Komisję prawosławną Za Komisję starokatolicką
Ireneusz bp Leon Gauthier

Jan Karmiris Werner KiiDDers
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Jako kościelni przedstawiciele wzięli 
ny tekst:
Patriarchat Ekumeniczny 
Ireneusz, metropolita RFN — prze
wodniczący
prof. Emmanuel Fotiadis

Patriachat Aleksandrii 
Parthenios, metropolita Kartaginy

Patriarchat Jerozolimy 
Kornelios, arcybp Sebaste

Kościół Grecji
prof. Joannis Karmiris
prof. Joannis Kalogirou

Kościół Szwajcarii 
Leon Gauthier, biskup — przewod
niczący
prof. Herwig Aldenhoven, ksiądz 
Chryzostomos, metropolita Periste- 
rion

Patriarchat Moskwy 
Filaret, metropolita Mińska i Biało
rusi
Mikołaj Gundjaev, ksiądz

udział w obradach i podpisali wspól-

Patriarćhat Rumunii 
prof. Stefan Alexe,

Patriarchat Bułgarii 
prof. Iłja Zonewski

Kościół Cypru 
Varnavas, biskup Salaminy 
dr Benediktos Englesakis

Kościół Holandii
prof. Piotr Jan Maan, ksiądz

Kościół RFN
prof. Werner Kiippers, ksiądz

Kościół Austrii 
dr Giinther Dolezal, ksiądz

Kościół Polskokatolicki 
Tadeusz Majewski, biskup 
prof. Maksymilian Rode, biskup

Kościół USA i Kanady 
Wiktor Wysoczański, ksiądz

Uwaga: Oprócz tego byli obecni jako doradcy i tłumacze:
ze strony prawosławnej: Augustinos z Elaii; Vasilios, biskup z Aristi;
prof. Thedoros Nikolaou i dr Grzegorz Skobej;
ze strony starokatolickiej: ks. prof. Piotr Amiet i ks. Koenraad Ouwens.

III. Teksty wspólne

1. Jedność Kościoła i Kościoły lokalne

1. Kościół jest tym jednym, niepodzielnym Ciałem Chrystusa, w któ
rym wierzący jako członki są zjednoczeni z fchrystusem jako Głową oraz 
pomiędzy sobą. Najwyższym wyrazem a jednocześnie niewyczerpanym

107



źródłem tej jednośfci jest Eucharystia, komunia z Ciałem i Krwią Chry
stusa: „Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno 
ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba”  (1 Kor 
10, 17).

2. Ten jeden Kościół istnieje na ziemi w wielu Kościołach lokalnych, 
których życie ma swój ośrodek w uwielbieniu świętej Eucharystii, do
konującym się w łączności z prawowitym biskupem i jego kapłaństwem”. 
Naśladujcie wszyscy biskupa, jak Chrystus Jezus naśladuje Ojca, na
śladujcie też kapłanów, jak apostołów... Tylko tę Komunię należy uznać, 
która jest sprawowana pod kierownictwem biskupa, lub jego pełnomoc
nika” (Ign. z Ant. Smyrn. 8, 1; PG 5, 852).

3. Rozpowszechnianie wiary chrześcijańskiej w różnych krajach wśród 
wielu narodów i powstanie licznych Kościołów lokalnych nie zniosło 
i nie znosi jedności Kościoła o tyle, o ile Kościoły lokalne zachowują 
czystą, niesfałszowaną i jednomyślną postawę wiary, przekazaną im przez 
Pana i apostołów. Jedność we wierze jest najwyższą zasadą Kościoła 
katolickiego: „Kościół... otrzymał wiarę od apostołów i ich uczniów,... 
wiarę w Jedynego Boga wszechmogącego Ojca..., i w Jezusa Chrystusa, 
Syna Bożego i w Ducha Świętego... On otrzymał to zwiastowanie,... cho
ciaż jest on rozproszony po całym świecie, to jednak Kościół strzeże tego- 
zwiastowania troskliwie tak, jakby zamieszkiwał jeden dom. Wierzy on 
w to tak, jakby miał tylko jedno serce i jedną duszę. Kościół zwiastuje, 
naucza i przekazuje to jednogłośnie, jakby miał tylko jedne usta” (Iren. 
adv. Haer. I, 10, 1—2; PG 7, 549, 552).

4. Każdy Kościół lokalny, jak owspólnota wierzących skupiona wo
kół biskupa i kapłanów jest jako Ciało Chrystusowe manifestacją całe
go Chrystusa w danym miejscu. Reprezentuje on sakramentalną rzeczy
wistość całego Kościoła na swoim miejscu, ponieważ życie Kościoła, któ
re jest darowane w Duchu Świętym od Boga Ojca przez obecność Chry
stusa, nie jest dane Kościołom lokalnym cząstkowo, lecz każdy z nich 
posiada je w  całości. Życie Kościołów lokalnych jest więc w swej isto
cie jedno i to samo — mimo różnicy w  zwyczajach i obyczajach. „Jedno 
Ciało i jeden Duch,... jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg 
i Ojciec wszystkich” (Ef 4, 4—6).

To nie jest wielkość, lecz jedno Ciało Chrystusa, nie podzielone i całe 
na każdym miejscu. W tej jedności życia Kościołów lokalnych odzwier
ciedla się sama z siebie jedność Trójcy Świętej.

5. Kościoły lokalne rozpoznają jedne w drugich tę samą rzeczywistość'
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i  ukazują identyczność swojej istoty przede wszystkim przez jedność 
wiary, a następnie przez jedność życia liturgiczno-sakramentalnego, przez 
jedność zasad porządku kanonicznego i kierownictwa życia kościelnego 
oraz przez jedność episkopatu. Zasady te znalazły autentyczny wyraz 
w  kanonach siedmiu Soborów ekumenicznych i uznanych Synodów lo
kalnych, lub poświadczone są przez Ojców Kościoła.

W obecnym czasie, gdy Kościół musi jeszcze na to czekać i o to się 
modlić, aby Bóg wybawił go od wszelkiego zła, uczynił go doskonałym 
w miłości i zgromadził go z krańców ziemi w swym Królestwie (Did. 
10, 57; 9, 4). Kościoły lokalne muszą z całym poświęceniem zachowywać 
darowaną im rzeczywistą jedność, w  ciągłym boju przeciw mocom grze
chu i podziału.

6. Kościoły lokalne, które z biegiem czasu utworzyły na określonych 
terytoriach geograficznych znaczniejsze jednostki z jednym biskupem na 
czele, okazują i urzeczywistniają swoją społeczność wspólnym przyjmo
waniem darów eucharystycznych przez swoich członków, we wzajemnych 
odwiedzinach zwierzchników i przedstawicieli, przez wymianę pozdro
wień, jak i przez wzajemną pomoc i orędownictwo, a także w inny spo
sób stosownie do darów, jakie każdy Kościół przestrzega zasady niemie- 
szania się i nieingerowania w wewnętrzne sprawy innego Kościoła.

7. W sprawach wiary i w innych problemach o charakterze ogólnym, 
tj. w zagadnieniach, które dotyczą ich łącznie, a przekraczają kompe
tencje każdego z nich osobno, naradzają się i rozstrzygają Kościoły lo
kalne na Synodach, przestrzegając kanonicznie ustalonego porządku ran
gi w Kościele. Następuje to w doskonały sposób na Synodzie ekumenicz
nym, który reprezentuje najwyższy autorytet w Kościele, organ i głos, 
przez który wypowiada się Kościół katolicki, dążąc zawsze do zachowa
nia i umocnienia jedności przez miłość.

Powyższy tekst o „Jedności Kościoła i Kościołów lokalnych” oddaje 
zdaniem Mieszanej Komisji Teologicznej prawosławno-starokatolickiej 
naukę Kościoła Prawosławnego i Starokatolickiego.

Bonn, w siedzibie metropolity greeko-prawosławnego, 24 sierpnia 
1979 r.

Podpisy
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2. Granice Kościoła

1. Boża miłość i Jego wola zbawienia są bezgraniczne, ogarniają 
wszystkich ludzi wszystkich czasów w całym stworzeniu; gdyż Bóg chce, 
aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 Tm 2, 4).

Według Bożego planu zbawienia człowiek uczestniczy w zbawieniu 
nie z dala i niezależnie od ustanowionego przez Boga Kościoła, lecz 
w  nim i przezeń, gdyż w nim znajduje się Boska prawda, jemu powie
rzył Zbawiciel środki zbawienia i on stanowi pewną drogę prowadzącą 
do zbawienia i do życia wiecznego. Wierzącym Kościół zaofiarowuje zba
wienie przez stałą w nim obecność Ducha Świętego, dlatego też Ireneusz 
mówi: „Ubi ecclesia, ubi et Spiritus Dei, et ubi Spiritus Dei, illic ecclesia 
et omnis gratia” {Iren. ad haer. III, 24).

2. Z powodu grzechu nie wszyscy przyjmują zbawczą łaskę Bożą 
i nie wchodzą do społeczności Kościoła, lecz również i z tych, którzy 
do niej weszli, nie wszyscy wyznają Bożą prawdę, tak jak ona w pełni 
czasu została objawiona w Jezusie Chrystusie. Kościół został podzielony 
na swej historycznej drodze na wiele Kościołów, które nie zgadzają się 
ze sobą, ponieważ wiara i nauka przekazywane przez apostołów zostały 
wskutek ludzkiej słabości sfałszowane błędami. Dzisiaj Kościoły i wy
znania chrześcijańskie pod niejednym względem nie nauczają tak samo, 
nie tylko w nieistotnych, lecz również w fundamentalnych sprawach nau
ki chrześcijańskiej. To doprowadziło do powstania innej, fałszywej, i nie 
do przyjęcia, teorii, według której prawdziwy, widzialny Kościół, Kościół 
z czasów świętych apostołów i Ojców Kościoła dziś już nie istnieje, na
tomiast każdy Kościół lokalny posiada tylko większą lub mniejszą część 
Kościoła prawdziwego, wobec czego żaden z nich nie może się uważać 
za prawdziwego i w rzeczywistości za pełnego reprezentanta Kościoła 
prawdziwego.

3. Jednak od jego założenia aż do dnia dzisiejszego istnieje prawdzi
wy, jedyny, święty, katolicki i apostolski Kościół bez jakiejkolwiek przer
wy tam, gdzie jest zachowana prawdziwa wiara, kult i ustrój starego, 
niepodzielonego Kościoła, tak jak znalazły one. swój wyraz i sformuło
wanie w definicjach i kanonach siedmiu Soborów ekumenicznych oraz 
uznanych Synodów lokalnych i u Ojców Kościoła.

4. Nasza Komisja Mieszana przypisuje właściwe znaczenie herezji 
i schizmie i nie uważa w żadnej mierze związanych z nią wspólnot jako
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prawdziwych, widzialnych Kościołów, jako miejsc zbawienia, równole
głych do prawdziwego, widzialnego Kościoła. Niemniej jednak komisja 
jest zdania, iż sprawę granic Kościoła można by dziś rozumieć w szer
szym ujęciu, ze względu na to, że nie można wyznaczyć granic mocy 
Boga, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania 
prawdy, jak również ze względu na to, że Ewangelia mówi wyraźnie
o zbawieniu przez wiarę w jednorodzonego Syna Bożego — „kto wierzy 
w Syna, md żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota” 
(J 3, 36). Można też przyjąć jako niewykluczone, że działanie Bożej 
wszechmocy i łaski również tam się pokazuje, gdzie rozdział od pełnej 
prawdy jedynego Kościoła nie jest zupełny i nie dochodzi do całkowi
tego wyobcowania z niego, tam gdzie „Bóg sam nie jest zakwestiono
wany”, gdzie „źródło życia, Trójca Święta z całą pewnością jest zwia
stowana i gdzie znana jest tajemnica ekonomii zbawienia we wcieleniu” 
(Piotr III, patriarcha Antiochii, List do Michała Kerularosa, PG 120, 
798—800).

5. A więc z punktu widzenia granic Kościoła, kiedy rozumie się jed
ność Kościoła jako Ciało Chrystusa w szerszym znaczeniu, są wszyscy, 
którzy wierzą w Chrystusa, wezwani, aby dążyć do dialogu między sobą, 
w miłości, szczerości i cierpliwości, i nieustannie się modlić o odnowie
nie jedności wiary i pełnej społeczności Kościołów, ażeby Pan Bóg pro
wadził wszystkich ludzi do poznania prawdy i do pełnej jedności.

Powyższy tekst o „Granicach Kościoła” oddaje zdaniem Mieszanej 
Komisji Teologicznej prawosławno-starokatolickiej naukę Kościoła Pra
wosławnego i Starokatolickiego.

Bonn, w siedzibie metropolity grecko-prawosławnego, 24 sierpnia
1979 r.

Podpisy



Posłannictwo 
Nr 2-3 1980

Ks. ftoaeisiaw Kozłowski
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Eklezjologia o. Pawła Fłorenskiego

1. RYS MOGSAFICZNY O. PAWŁA FŁORENSKIEGO

Kontynuatorem teologii sofiologicznej, zapoczątkowanej przez znanego 
iilozofa i myśliciela rosyjskiego W. Sołowjewa (1853—1900) był — obok 
o. Sergiusza Bułgakowa — wybitny filozof i teolog naszych czasów — 
o. Paweł Fłorenski (1882—1943). O. S. Bułgakow i o. P. Fłorenski zostali 
uwiecznieni przez znanego malarza rosyjskiego N. Niestierowa na obrazie 
pt. „Filozofowie” (albo „Dwaj filozofowie”). Dzięki swej pracy naukowej 
przyczynili się bowiem do dynamicznego rozwoju prawosławnej myśli 
filozoficzno-teologicznej, którą posunęli daleko naprzód. Nie była ona 
oderwana od życia i bytu Kościoła.

Biograf o. Pawła Fłorenskiego, F. J. Udiełow, w pracy pt. „Ob o. Pa
wle Fłorenskom” 1 pisze: „Fłorenski otworzył jedno z okien i na naszą 
myśl religijną powiało powietrze z innego świata. Żywa wiara, żywej 
duszy, skierowała nas na drogę empirycznego poznania Boga... Odrzu
cając racjonalizm szkolnej teologii, która charakteryzuje się przede 
wszystkim oderwaniem myśli od życia i rozmowami o duchowości bez 
życia duchowego, on (o. Fłorenski) wzywa do walki ze zwątpieniem i grze
chem, do osiągnięcia przez nie Światłości prawdy, do zdobycia łaski Po
cieszyciela i Trójjedynej miłości. O możliwości przyjęcia przez człowieka 
Boskiego świata empirycznie nauczali święci mężowie Kościoła. Dlatego 
otworzył on dla wielu naukę uduchowionych ascetów, a w rezultacie 
tego i my odczuliśmy nieśmiertelne piękno oświeconego stworzenia, tego 
„wiecznego cudu Bożego’ „ucieszyliśmy się, być może po raz pierwszy 
w życiu, doświadczywszy, że w ciemności historii jest' i zawsze będzie 
niepokalany Kościół Boży — Sofia”

1. YMCA — Press, Paris, 1872 r., 8. 142.
2. F. I. Udiełow, „Ob d Pavle Fłorenskom” , op. cit., ss. 128—129.
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O. Paweł Fłorenski, którego S. Bułgakow uważał za uosobienie ge- 
nialności i wręcz „dzieło sztuki” 3, urodził się dnia 9 stycznia 1882 roku 
w miasteczku Ewlach w Azerbejdżanie (na Zakaukaziu)4, w rodzinie in
żyniera Aleksandra Fłorenskiego i jego żony — z pochodzenia Ormian- 
ki. „Wychowywał się w rodzinie kulturalnej w  Tbilisi w  atmosferze — 
jak pisze o. S. Bułgakow — Bethovena i Goethe’go, pozostając jednako 
na uboczu religii... Będąc pod względem wychowania arystokratą ducho
wym, był on także w pewnym stopniu i estetą” s.

Będąc uczniem gimnazjum, P. Fłorenski, wspólnie ze swym kolegą 
A. Jelczaninowem, opublikował w prasie niemieckiej artykuł naukowy 
z dziedziny geologii i botaniki. W gimnazjum zadziwiał wszystkich swy
mi wybitnymi zdolnościami matematycznymi, zdradzając uzdolnienia ba
dawcze.

Po ukończeniu gimnazjum Fłorenski wstąpił na wydział matematycz
ny Uniwersytetu Moskiewskiego, studiując matematykę i fizykę, a jed
nocześnie słuchając wykładów z filozofii u profesorów S. N. Trubieckie- 
go i Ł. J. Łopatina. Wśród innych nauczycieli w  okresie jego młodości 
należy wymienić N. Bugajewa i A. J. Wwiedienskiego. Jako student, Pa
weł Fłorenski, wspólnie z rosyjskim filozofem - Włodzimierzem Ernem 
(1881—1917), założył „Bractwo przyjaźni chrześcijańskiej” . Ze względu na 
to, że w swym programie członkowie tego stowarzyszenia solidaryzowali 
się z ruchami rewolucyjnymi lat 1905—1907, nie zyskało ono poparcia 
władz kościelnych6.

W 1904 r. P. Fłorenski ukończył Uniwersytet. Otrzymał propozycję 
pozostania na nim w celu dalszej pracy naukowej (nawet na kilku ka
tedrach). Mimo to radykalnie postanowił zmienić swą drogę życiową. 
W tymże roku wstępuje na studia w Moskiewskiej Akademii Duchownej 
w Siergiejewym Posadzie (obecnie m. Zagorsk). Akademię ukończył w 1908 
roku.

Pod kierunkiem prof. S. S. Głagolewa napisał pracę dyplomową p.t. 
„O religioznoj istinie” \ („O prawdzie religijnej”), za co trzymał naukowy 
stopień kandydata teologii7. Po ukończeniu Akademii P. Fłorenski objął 
katedrę historii filozofii. Jak podaje jeden z jego uczniów, profesor Mos
kiewskiej Akademii Duchownej ks. protojerej Jan Kozłow (zmarł 10.IX. 
1971 r.), prof. Paweł Fłorenski określał swoje wykłady w Akademii (w la

3. Prot. S. Bułgakov, „Sviaśćennik o. Paveł Fłorenski]” , w: „Lemeisager — VeEtnik 
R.S.Ch.D..” , im, NP 101—102, III—IV, S. 126.

4. „Filosofskaja Enciklopedija” , tom V, Moskwa, 1970 r. Inne źródła podają jako 
miejsce urodzenia Tbilisi.

5. Prot. S. Bułgakoy, „Sviaś£eńnik o. Paweł Fłorenskij” , op. cit., *. 12*.
«. z . Podgórzec, „ o  Pawle Florenskom”, w : „Znak”  1976, ar 4 (262), s. SU.
7. Recenzja o pracy P. Fłorenskiego w: „Zurnał zasedanij Soveta MDA ie.VI.imT., 

nr 7, ss. 129—135, (w: „Bogoslovskij vestnik” , 100* i., m-c fevral).
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tach 1908—1919) „filozofią kultu” . Poruszał w nich takie tematy, jak 
„Bojaźń Boża” , „Kult, religia i kultura”, „Kult i filozofia” , „Sakramenty 
i obrzędy” , „Dedukcja siedmiu sakramentów”, „Filozofia kultu”, „Świad
kowie”, „Ikonostas” i inne8.

O wadze i trudności poruszanych problemów mogą świadczyć chociaż
by następujące fakty: pewnego razu, kiedy o. Paweł zakończył wykład, 
podniósł głowę i zapytał: „Czy wszystko zrozumieliście? — Nic nie zro
zumieliśmy, Pawle Aleksandrowiczu” — odpowiedział jeden ze słucha
czy 9.

Inny z jego słuchaczy — Siergiej Aleksandrowicz Wołkow ■— w swych 
wspomnieniach pisał: „Podczas jego (t.j. Fłorenskiego) wykładów audy
toria były przepełnione... Mowa jego lała się z wewnątrz... nie dbając
o piękno stylu, była jednak przepiękna ze względu na organiczną jed
ność; treść i forma zlewały się w jedną całość... Można było go słuchać 
całymi godzinami bez zmęczenia. I tylko wówczas, gdy zakończył swój 
wykład i wyszedł, kiedy zahuczała, jak rój pszczeli wstająca ze swych 
miejsc i podążająca ku wyjściu brać studencka, wtedy dopiero można 
było odczuć, jak zakamieniało całe ciało po siedzeniu i słuchaniu cyklu 
wykładów w ciągu dwóch godzin” 10.

Po zawarciu związku małżeńskiego, P. Fłorenski przyjął w dniu 
23 kwietnia 1911 roku święcenia diakońskie, a następnego dnia — świę
cenia kapłańskie. Do 1918 r. odprawiał nabożeństwa w domowej szpital
nej kaplicy Czerwonego Krzyża w Siergijewym Posadzie.

19 maja 1914 roku obronił w Akademii pracę magisterską (doktorską) 
na temat: „O duchownej Istinie. Opyt prawosławnoj teodycei” („O du
chownej Prawdzie. Próba prawosławnej teodycei”). Jej promotorem był 
również prof. S, S. Głagolewll.

Książka ta została wcześniej wydana w Moskwie (w 1912 r.) i obej
mowała pierwszych siedem rozdziałów (listów) opublikowanej w całości 
w  1914 roku pracy o P. Fłorenskiego „Stołp i utwierżdienije Istiny” („Fi
lar i podwalina Prawdy”). Ta fundamentalna praca postawiła o. P. Fło
renskiego w gronie najwybitniejszych myślicieli prawosławnych X X  wie
ku. „Nic więc dziwnego — pisze Z. Podgórzec — że współczesna odno
wa prawosławia czerpie swą inspirację właśnie z przemyśleń Fłorenskie
go. Stworzywszy bowiem podstawy teodycei prawosławnej, Fłorenski stał 
się jednym z tych ludzi, którzy uwrażliwili swych współwyznawców na

g. „Iz bogo8iovkogo nasledija sYiaśiennika Pavła Florenskogo” , w: „BogosJoysklje 
trudy” , wyd. MoskovskoJ Patriarchii, sbornik XVII, s. 85.

9. F. 3. UdlelOT, op. cit., s. t.
10. Ibid., s. 9.
11. „OUyv o soćinenii svias£. p. Florenskogo: ” 0  duchoynoj istinie. Opyt prsvosla- 

vnoj teodycei, M., 1912” , w: „Żurnal zasedanij Soveta MDA za 1S14 i . ’\ Nr 3, 
ss. 76—85.
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to, co w naszych czasach powinno być najważniejsze... System myślowy 
o. Pawła Fłorenskiego oparty na wierze w Kościół Powszechny jest Praw
dą Absolutną. Wynikała stąd swoista jego sofiologia i antropologia chrze
ścijańska” l2.

Po obronie swej pracy o. Paweł Fłorenski został mianowany profeso
rem Akademii, a w  latach 1911—1917 był jednocześnie redaktorem mie
sięcznika akademickiego „Bogosłowskij Wiestnik” , w którym ukazało się 
szereg artykułów naukowych o. Pawła. Tematyka ich była różnorodna.
O osobie o. profesora P. Fłorenskiego tak pisze jego przyjaciel o. Ser
giusz Bułgakow: „W  sylwetce naukowej o. Pawła frapujące jest całko
wite opanowanie przedmiotu, obce wszelkiego dyletantyzmu, a pod wzglę
dem obseerności swych zainteresowań naukowych jest on rzadkim i wy
jątkowym połihistorem... Przypomina on sobą tytaniczne osobistości Od
rodzenia: Leonardo da Vinci i innych, może jeszcze Paseal’a, a z rosyj
skich przede wszystkim W. W. Bołotowa. Widziałem w nim matematy
ka i fizyka, teologa i filologa, filozofa, historyka religii, poetę, znawcę 
sztuki i głębokiego mistyka” **.

W. czerwcu 1917 r. o. P. Fłorenski przedstawił w Siergijewom Posa
dzie „Projekt religijno-filozoficznej Akademii w Moskwie” . W tym pro
jekcie o. Fłorenski, po raz pierwszy, ukazał możliwość szerokiej współ
pracy naukowej przedstawicieli wszystkich religii. Było jego zamierze
niem, by ta Akademia była instytucją naukowo-dydaktyczną, mającą za 
zadanie studia z dziedziny Religii w  jej pryncypialnych założeniach i w jej 
konkretnym bycie historycznym14.

W pierwszych latach władzy radzieckiej o. Fłorenski rozpoczął prace 
(od 1919 r.) w  dziedzinie techniki w fabryce „Karbolit” , a następnie w 
Głównym Zarządzie Elektryfikacji kraju, gdzie eajmował się zagadnie
niami z zakresu pól elektrycznych i dialektryków, co posiadało ważne 
znaczenie w  związku z powstającymi wówczas pierwszymi elektrownia
mi w ZSRR. Wykładał także matematykę i fizykę w technikum peda
gogicznym, a następnie na różnych wyższych technicznych uczelniach 
radzieckich. Podkreślić należy fakt, że władza radziecka, doceniając wie
dzę i umiejętności dydaktyczne o. Fłorenskiego, z szacunkiem odnosiła 
się do jego przekonań religijnych. Prof. Fłorenski zawsze i wszędzie wy
stępował w sutannie i z krzyżem na piersi, zarówno wówczas, gdy sta
wał na katedrze, jak i wtedy, gdy uczestniczył w posiedzeniach organi
zacji świeckich. Zdobył ok. 12 opatentowanych wynalazków z dziedziny 
chemii, elektryczności i innych dziedzin. Na początku lat dwudziestych 
naszego wieku przygotował do druku serię wykładów z „Encyklopedii

12. Z. Podgórzec, opc. cit. ss. 518—519.
13. Prot. S. Bułgakow, op. cit., 8. 128.
14. „Iz bogosiovskogo nasledija svias£ennika Pavła Fłorenskogo” , op. cit., S. 86.
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matematyki”, jak również prowadził na Uniwersytecie Moskiewskim wy
kłady z dziedziny ferrostopów. Brał czynny udział w wydaniu „Wielkiej 
Radzieckiej Encyklopedii Technicznej”, ukazującej się w latach 1922— 
1936, w  której zamieścił wiele haseł z dziedziny przemysłu i techniki. 
Interesował sią również problemami fizyki atomowej. Tak więc, jak pi
sze F. I. Udiełow, „oprócz podstawowych prac o tematyce teologiczno- 
-filozoficznej, posiada on prace z dziedziny elektryczności, techniki prze
mysłowej, towaroznawstwa, astronomii, optyki, matematyki, historii sztu
ki, teorii wiedzy (gnozeologii), malarstwa perspektywicznego, folkloru, 
filologii i literatury. Mógł z całym znawstwem problemów mówić i pi
sać na różne tematy z dziedziny medycyny, psychopatologii, nauk okul
tystycznych, archeologii, psychologii wzroku, historii damskich mód, ge
nealogii rodów szlacheckich. Znał kilka języków europejskich i wschod
nich.

W językach hebrajskim, greckim i łacińskim czytał i pisał swobodnie, 
bez słownika. Tłumaczył Kanta i historyka kościelnego' R. Sohm’a. Pu
blikował w czasopismach, na początku naszego wieku, wiersze (ukazało 
się i oddzielne ich wydanie pt. „W wiecznoj łazuri” 15.

W 1924 r. ukazuje się jego książka „Dielektryka i ich techniczne za
stosowanie”, stanowiąca do dziś niezastąpione źródło w  zakresie wiedzy 
podstawowej i popularna wśród studentów ze względu na komunikatyw
ność wykładu1*.

W ostatnich latach przed zesłaniem na Syberię (w r. 1933) o. P. Fło
renski prowadził w  Moskwie wykłady z dziedziny elektryczności i teorii 
perspektywy

Zmarł o. Paweł Fłorenski na Sołowkach, jak się przypuszcza, 15 grud
nia 1943 roku. Do końca życia służył ofiarnie Bogu i Ojczyźnie, Której 
nie chciał opuścić.

Duchowym ośrodkiem jego wyjątkowej osobowości, „owym słońcem, 
które oświecało wszystkie jego talenty, była jego Świętość. Prawdziwą 
twórczość ojca Pawła stanowiły nie jego książki, lecz on sam i jego ży
cie” 18.

2. EKLEZJOLOGIA O. PAWŁA FŁORENSKIEGO

2.1. Ogólny charakter eklezjologii o. P. Fłorenskiego

Trudno jest przedstawić eklezjologię o. Pawła Fłorenskiego, ponieważ 
nie wszystkie jego prace zostały opublikowane.

15. F. J. UdieIov, op. cit., s. 14.
16. Z. Podgórzec, op. cit., s. 520.
17. Prot. S. Bulgakov, op. cit., ss. 128—129.
18. Z. Podgórzec, op. cit., s. 520.
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Na szczęście, przed kilku laty opublikowano obszerną pracę o. P. Fło
renskiego pt. „Eklezjołogiczeskije matieriały. Poniatije Cerkwi w  Swia- 
szczennom Pisanii”. („Materiały eklezjologiczne. Pojęcie Kościoła w Piś
mie Świętym” ; inny tytuł tej pracy — „O Cerkwi” („O Kościele”) 19.

W tym dziele z lat jego studiów w Moskiewskiej Akademii Duchow
nej autor w sposób gruntowny przedstawił eklezjologię prawosławną, 
zwracając uwagę na takie zagadnienia, jak: podwójna, ziemsko-boska 
natura Kościoła; jedność, świętość, powszechność i apostolstwo Kościoła; 
Kościół jako Budowla (Gmach), jako Ciało Chrystusa i jako Oblubienica.

W dziele tym, po raz pierwszy, pojawia się i znajduje swoje wytłu
maczenie geneza wielu późniejszych filozoficznych i teologicznych idei
o. Fłorenskiego, a także charakter jego osobowości i sposobu myślenia. 
Bez pracy „O Kościele” trudno byłoby zrozumieć twórczą genezę zasad
niczego dzieła o. Fłorenskiego — próby teodycei: „Stołp i utwierżdienije 
istiny” .

, Prawosławna eklezjologia jest głównym tematem obu tych dzieł; na
wet ich tytuły, w  istocie, są identyczne, gdyż Filar i Podwalina Praw
dy — to, według słów apostoła Pawła, — jest Kościół (1 Tym 3, 15).

2.2. Dualistyczny charakter natury Kościoła

^  Zadaniem Kościoła jest wprowadzenie Królestwa Bożego do świata 
stworzonego. Stąd — dualizm natury Kościoła.

Nierozerwalnie związany ze swoim Stwórcą i Boską Przyczyną i nieod- 
dzielony jednocześnie od ludzkich warunków bytu, Kościół, ze względu 
na swe pochodzenie, posiada podwójny charakter (dualite constitutive). 
Dualizm Kościoła daje o sobie znać w każdym przejawie ciała kościel
nego. Dualizm ten przejawia się w  naturze Głowy Kościoła, w sakra
mentach świętych, zwłaszcza w Eucharystii itp.20.

Kościół jest jednocześnie wyrazem życia chrześcijańskiego i środowi
skiem, w którym to życie się rozwija. Kościół jest treścią i naczyniem 
życia*1. Kościół jest organizmem Bogoludzkim. W tym punkcie o. Fło- 
renski zgadza się z eklezjologią znanego filozofa rosyjskiego W. Sołow- 
jewa. Chrystus powiedział: „Zbuduję („oikodomeso) Kościół Mój” ... (Mt 
16, 18) i tym samym wyraźnie zaznaczył, że Kościół jest jego dziełem. 
Kościół jest nie tylko rezultatem wiary, lecz jej podstawą.

Dualistyczna natura Kościoła prowadzi do konieczności rozróżniania 
w nim dwóch elementów, dwóch stron: bezwzględnej i względnej. „Z bo
skiej swej strony Kościół, jako świątynia, strzeżona przez tradycję, jest 
czymś bezwzględnie niezmiennym i nienaruszalnym (element statyczny,

19. „Bogusłovskije trudy” , sbornlk XX, Moskwa, 1974, ss. 73—183.
29. Tbid., s. 81.
81. F. Terner, Ćerkov (filosofsko-istoricftskij o58rk)” , Moskwa, 1885, s. 16.
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„statis” Kościoła), ze swej strony ludzkiej, odwrotnie, Kościół posiada 
względny i praktyczny charakter, jest czymś ruchomym i zmiennym (dy
namiczny element Kościoła, jego „kinesis”). Kościół rozwija się i zmie
nia, lecz rozwój ten i zmienność nie może odbywać się bez celu, nie mo
że być chaotycznym22. Musi odbywać się pod ogólnym kierownictwem 
władzy duchownej. Stąd powstaje problem władzy i swobody. Elementy 
Boski i ludzki są konieczne.

Nieprzypadkowe są również obydwa elementy ludzkiej strony Koś
cioła — władza i swoboda, i możliwość rozwoju Kościoła do stanu „mę
ża doskonałego” (Ef 4, 13) jest uwarunkowana ich harmonią i równo
wagą. Władza i swoboda w  swej harmonii czynią życie Kościoła zdro
wym. Kościół jest więc bytem teandrycznym.

Pod względem dogmatycznym Kościół powinien być rozpatrywany 
w stosunku do Chrystusa, przez którego Kościół wszedł w obcowanie 
z Bogiem, jak również w stosunku do ludzi, za pośrednictwem których 
Kościół wchodzi w obcowanie ze światem. Pod względem swej mistycz
nej natury Kościół posiada niezniszczalne cechy swego Pana, a pod wzglę
dem swej natury empirycznej — cechy ludzi, wchodzących w łono Koś
cioła a .

Tak więc o. P. Fłorenski w  sposób gruntowny przedstawia prawosław
ną naukę dogmatyczną o teandrycznym charakterze Kościoła, którą jesz
cze szerzej rozwijali późniejsi teologowie (o. S. Bułgaków, P. Jewdoki- 
mow i inni).

2.3. Dogmatyczno-metafizyczne oikreślenie Kościoła

Ażeby wyrobić należyte pojęcie o Kościele, należy według o. Fłoren
skiego, określić ideę Kościoła przy pomocy wszystkich trzech rodzajów 
określeń: metafizycznego, symbolicznego i alegorycznego.

Ze strony formalnej najbardziej pełną definicję Kościoła znajdujemy 
w liście ap. Pawła do Efezjan: „I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego 
samego ustanowił ponad wszystkim Głową “Kościoła, który jest ciałem 
Jego, pełnią tego, który sam wszystko w wszystkim wypełnia” (I, 22—23).

Na podstawie analizy filologicznej greckiego słowa „etis” (który), o. P. 
Fłorenski stwierdza, że „Chrystus jest Głową nie w metafizycznym, a w 
rzeczywistym sensie. Chrystus — Głowa, albowiem Kościół jest Jego 
ciałem. Jest ciałem nie w jego przymiotach akcydentalnych, a w istocie; 
oznacza to, że i Chrystus jest Głową, co do istoty, zasadniczo, wewnętrz
nie, a nie przypadkowo i zewnętrznie” *4. Nie jest to metafora. Nie ma

22. P. Florenskij, „Ekklezjologicfeskije materiały” ..., op. cit., s. 84.
24. Ibid., s. 85.
24. Ibid., s. 89.
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tu analogii Kościół — ciało, lecz jest formuła ontologiczna, która po
twierdza, że Kościół posiada samą istotę cielesności. Apostoł Paweł 
stwierdza dobitnie, że Kościół jest prawdziwym ciałem Chrystusa (Ef
1, 22—23).

P. Fłorenski przytacza wypowiedź znanego eklezjologa rosyjskiego 
prof. E. Akwiłonowa, który mówi, że „Kościół jest zbawczym narzędziem 
Ducha Chrystusowego” , lub krócej „zbawczym narzędziem Chrystusa”*5. 
Ludzie wierzący w Chrystusa stają się ciałem Chrystusa, lecz nie co do 
istoty, nie sami w sobie (per se), nie tworzą i nie uzupełniają Ciała, lecz 
wchodzą jedynie w skład Ciała, otrzymują w Nim swój udział. Nato
miast Kościół jest Ciałem Chrystusa ss.

Aby pojąć naturę Kościoła, niezbędne jest życie w atmosferze kościel
nej. „Ten tylko rozumie Kościół ■— mówi A. S. Chomiakow — kto rozu
mie Liturgię” 27.

O. P. Fłorenski trafnie zauważa, że Pismo Święte często identyfikuje 
Chrystusa z Kościołem, przytaczając słowa, wypowiedziane do Szawła — 
prześladowcy Kościoła Chrystusowego: „Saulu, Saulu, czemu Mnie prze
śladujesz?” (Dz 9, 4; por. Mt 10, 40; J 13, 20). Chrystus, Kościół i wierni 
są związani realną (a nie moralną tylko) jednością. P. Fłorenski przyta
czając wypowiedzi św. Jana Chryzostoma, Ekumeniusza, Teofilakta, bi
skupa Teofana (Goworowa), podaje szczegółowe wyjaśnienie Kościoła ja- 
kq „Pleroma”. Kościół — to pleroma (pełnia), albowiem jest wypełniony 
zbawczymi siłami i energiami Chrystusa.

Jednakże pełna łaski moc Chrystusa nie jest czymś zewnętrznym 
w stosunku do Niego, lecz objawia i ujawnia Jego naturę. Jest aktual
nym wyjawieniem tego, co miało być odkryte w Kościele. Jest to w sze
roko rozwiniętej formie mesjanizm Chrystusa, będący, do swego ujaw
nienia się, tylko potencją, albowiem jeśli Jezus jest Synem Bożym w sto
sunku do Ojca, to jest Mesjaszem — w stosunku do ludzkości.

Jeżeli tak, to Kościół jest przepojony mocą Chrystusa. Jednocześnie 
jest on uzupełnieniem Pana, dopełnieniem Jego jako Mesjasza. Świat jest 
dopełnieniem, uzupełnieniem Bóstwa jako Stwórcy. „Kościół nasycony 
wewnętrzną pełnią Chrystusa, jest sam Jego uzupełnieniem, tym bar
dziej, że w nim w rozwiniętej forpiie odzwierciedlają się zasadnicze ry
sy Jego Pełni... Pełnia Chrystusa — to Pełnia Boska... Tak więc Kościół 
jest Pełnią Chrystusa i jednocześnie Uzupełnieniem Chrystusa” ' 8.

Liczba członków Kościoła nie jest czymś zakończonym i niezmien
nym; liczba ta w istocie rzeczy wzrasta i powinna wzrastać. Chrystus

25. E. Akviionov, „Novozavetnoje uEenije o Cerkri” , SPb, 1896, s. 27.
26. F. Florenskij, „Ekklezjologićeskije materiały...” , op. cit., s. 93.
27. A. S. Chomiakov, „Sobranije soCinienij” , pod red. prof. N. S. Arsenjeva, New 

York, 1955, S. 227.
28. F. Florenskij, „Ekklezjologićeskije m a t e r i a ł y o p .  cit., s. 101.
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znajduje się w każdym i we wszystkich wierzących (Kol 3, 11). Bogo- 
człowiek Chrystus jest Głową Kościoła.

„Kościół zawsze pozostaje żywym organizmem, — mówi P. Fłorenski — 
przyswajającym sobie ideał Pełni Chrystusa, dlatego, że wieczny jest sam 
ideał” 29.

Kościół jest pełnią essencjalną („katfekzochen”), a nie akcydentalną, 
pełnią w całej istocie, nie jedną z pełni, lecz Samą Pełnią. Chrystus 
troszczy się w ogóle o wszystko w świecie, lecz szczególną troską ota
cza Kościół, który dlatego jest centrum rozwoju świata. Określiwszy Koś
ciół jako Ciało Chrystusowe (Ef 1, 22—23), tj. w  jego aspekcie statycz
nym, Apostoł określa go następnie w aspekcie dynamicznym — jako Ży
cie Chrystusowe. Pierwsze określenie charakteryzuje Kościół, jeżeli tak 
można się wyrazić, ze strony anatomicznej, drugie — ze strony fizjolo
gicznej. W wyniku syntezy tych dwóch określeń dochodzi się do poję
cia Kościoła jakp Organizmu, którego energia życiowa wypływa z cen
tralnego organu — Głowy30.

Według określenia o. Fłorenskiego, Kościół — to filar Prawdy, „to 
autentyczność, to duchowe prawo tożsamości, to bohaterski czyn, to Trój- 
hypostatyczna Jedność, to światło Taboru, to Duch Święty, to czystość, 
to Sofia, to Przeczysta Dziewica, to przyjaźń, to — znów Kościół” 81.

2.4. Charakterystyczne cechy Kościoła. Jedność Kościoła

Stanowiąc Ciało jednej i jedynej Głowy, Kościół może być tylko je
den. Kościół istnieje tylko w liczbie pojedyńczej, jest więc jedynym 
i wyłącznym. Dzięki niezwyciężoności Kościół, jakó instytucja jedyna 
i wyłączna, nie może być przezwyciężony przez siły zła, dążące do na
ruszenia absolutnej jedności Kościoła 3a.

Kościół jest jeden, jednakże nie w  sensie absolutnej jednolitości. Koś
ciół — Ciało ^Syna — jest jedyny w tym sensie, jak jedyny jest Bóg 
i Syn Jego (por. Mt 16, 18; 18, 17; J 17, 11.22; Ef 3, 17; Kol 3, 16; 2 Kor
6, 16). Jedność Kościoła — to manifestacja jednoczącej Mocy Chrystu
sa — „Chwały Pana” , tj. Jego Jednoistotności (homouzji) z Ojcem (J 17, 
21—24). Jedność i wyłączność Kościoła zawarte są w określeniu Kościoła 
(Ef 1, 22—23) jako absolutnego Ciała („to soma”), absolutnej Głowy.

Ontologiczna jedność wierzących wymaga jednoczącego Źródła, które 
by pochodziło nie od ludzi, lecz od Boga. Taki charakter posiada jed
ność Ciała Chrystusowego i Jego mistycznego życia. Wierzący stają się 
w Kościele nie podobni (nie „homoiusoi” między sobą),- lecz jednoistotni

89. Ibid., s. 104.
30. Ibid., s. 105.
31. F. Florenskij, „Stołp i utverżdenije istiny” , op. cit., s. 489.
32. P. Florenkij, „Ekklezjologićeskije materiały” ..., op. cit., s. 115.
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(„homousoi”) **. Oto dlaczego Pismo Święte tak mocno wiąże zjednocze
nie wierzących z jednością mistycznego życia Kościoła, z jednością Eu
charystycznego Chleba — Ciała oraz z Sakramentem Chrztu Świętego 
(Gal 3, 27—28; Ef 4, 4—6).

Ostatecznie, jedność Kościoła jest skutkiem jedności Boga-Ojca. Po
ganie i Izraelici — dwa bieguny historii, będący oddaieni między sobą, 
stali się bliscy sobie dzięki Krwi Chrystusowej (Ef 2, 13—16; 1 Kor 10, 
18) **.

Jedność Kościoła posiada realną manifestację w jedności sakramen
tów. „Sakramenty są zaczynami mistycznej natury Kościoła, tak że i sam 
Kościół jest jednym wielkim Sakramentem” *5.

W tym momencie P. Fłorenski antycypuje współczesną teologię (zwła
szcza rzymskokatolicką) o Koś ciele jako sakramencie, prasakramencie 
(o. J. Danielou, o. H. Schillebeek).

P. Fłorenski dalej stwierdza: „Jednakże będąc jedynym, Kościół mo
że się przejawiać w poszczególnych grupach ludzi, podobnie jak praw
dziwe Ciało Chrystusowe przejawia się w mnóstwie poszczególnych Li- 
turgij, będąc obecnym w całości w  każdej cząsteczce Sw. Darów; tak że 
nie można twierdzić, że cząsteczka Sw. Darów jest „kawałkiem” Ciała 
Chrystusowego, podobnie nie można twierdzić, że dany Kościół lokalny 
jest „częścią:: Kościoła-CiałaS8.

Kościół znajduje się w  każdym Kościele całkowicie i w pełni. Nauka
o. P. "Fłorenskiego jest więc dalszym pogłębionym rozwinięciem prawo
sławnej nauki o jedności Kościoła.

2.5. Świętość Kościoła

Koniecznym skutkiem realnego związku Kościoła z Chrystusem jest 
jego świętość. Podobnie jak Chrystus i Kościół Jego jest święty (Ef 5, 
25—27). Świętość Kościoła jest świętością Chrystusa, bowiem Chrystus jest 
„początkiem Kościoła” (Kol 1, 18), „krzewem winnym (J 15, 5), napełnia
jącym życiodajnym sokiem swe „gałęzie” (Rzm 11, 16). Stąd i całe Ciało 
Chrystusowe jest święte. „Będąc świętym, Kościół w  swym bycie został 
podniesiony ponad ziemski byt; Głowa — Chrystus całe Swe Ciało wzniósł 
powyżej stanu świeckiego (por. J 18, 36)37.

Jednakże członkowie Kościoła — ludzie „nie mogą być świętymi w tym 
sensie, w jakim termin ten odnosi się do Boga i Syna. Nie mogą oni jed

33. O. P. Fłorenski lubił zajmować się teologią homouzji (p. „Stolp i utverżdenije 
istiny” , passeim).

34. P. Fłorenski], „Ekblezjologifeskije materiały...” , op. cit. s. 117.
35. Ibid., s. 118.
36. Ibid., s. 118.
37. Ibid.,. s. 121.
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nocześnie wnosić do Kościoła swych grzechów” 38, powinni oni być uświę
ceni; jest to jednak świętość innego rodzaju (Mt 5, 48; Jk 1, 2—4). „My 
uświęcamy się świętością Kościoła, jednakże Kościół nie staje się grzesz
nym ze względu na nasze grzechy. Świętość Kościoła pochodzi nie od 
nas, lecz od Boga przez Chrystusa” 89.

Kościół, założony przez Bogoczłowieka Chrystusa, posiada charakter 
teandryczny. Różnica polega na tym, że Chrystus jest doskonałym Bogo- 
człowiekiem, a Kościół nie jest jeszcze doskonałym Boguczłowieczeństwem, 
lecz doskonalącym się. Kościół jest święty i Boski również i dlatego, że 
został uświęcony Krwią Jezusa Chrystusa i darami Ducha Świętego.

Ciało umiera całkowicie tylko wtedy, kiedy porażone są zasadnicze 
jego części — głowa i serce. Lecz Głowa i Serce Kościoła — Chrystus 
i Matka Boska — znajdują się w wiecznym boskim świecie i nie mogą 
być porażeni". Kościół widzialny otrzymuje swe życie i siły pomimo 
grzesznych ludzi od Samego Chrystusa, w którym przebywa cała pełnia 
Bóstwa cieleśnie, za pośrednictwem Przenajświętszej Panny i całego nie
widzialnego Kościoła świętych, dlatego też nasze ludzkie ułomności nie 
mogą przekreślić świętości Kościoła. Każdy wierzący nosi świątynię w 
swej duszy i dzięki tej świętości wszczepia się w Ciało Chrystusowe, 
otrzymując za pośrednictwem tej świętości od Ciała Chrystusowego uświę
cającą energię. Dlatego też Pismo Święte mówi: „Chrystusa Pana po
święcajcie w  sercach waszych” (1 P 3, 15).

2.6. Uniwersalność czyli powszechność Kościoła

Trzecim przymiotem Kościoła jest uniwersalność w sensie unus versus 
alla. Kościół jest Pełnią Chrystusa, Jego Pleromą (Ef 1, 22—23; por. J 1, 3). 
Pełnia Chrystusa — to pełnia całej energii, za pośrednictwem której zo
stał stworzony cały byt.

O uniwersalizmie Kościoła świadczy natura Kościoła, cel istnienia oraz 
jego misja w świecie (Mr 16, 15; Mt 24, 14; Rzm 10, 18; Kol. 3, 11). Uni
wersalizm przeznaczenia Kościoła wypływa z faktu powszechności grze
chu. Pełne zwycięstwo nad szatanem (Ap 12, 9) będzie uwieńczeniem 
wszystkiego w Chrystusie (Ef 1, 10). Kościół nie wyłącza ze swego składu 
nikogo i dlatego nazywa się Kościołem powszechnym („katholike ekkle- 
sia”). Terminu ‘ „katholikos” w odniesieniu do Kościoła nie spotykamy 
w Piśmie Świętym, po raz pierwszy określa tym słowem Kościół św. 
Ignacy Teofor (Ad Smyrn, c. 8). W Piśmie Świętym wyraz ten spotyka
my w nagłówkach listów apostołów Jakuba, Piotra, Jana' i Judy, w Dzie
jach Apostolskich (4, 18) oraz w Starym Testamencie (Jezech. 13, 3.22;
38. Ibid., s. 122.
39. Ibid., s. 122.
40. Ibid., s. 123.
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Am 3, 3.41). Wyraz „katholikos” w sensie ogólnym spotykamy także 
u świeckich pisarzy starożytnych: Ksenofantesa, Platona, Demosfenesa 
Arystotelesa i innych. Grecki wyraz „katholou”, tzn. _ „kath’olouM można 
przetłumaczyć jako: Wszelako, całkowicie, w zupełności, omnius prorsus, 
ueberhaupt. Dlatego też „katholokos” oznacza: powszechny, universalis, 
generalis, das Ganze betreffend, allgemein. „Powszechny (katolicki) zna
czy wszechjedyny”, — stwierdza P. Fłorenski 41.

Dlatego cecha Kościoła „powszechny”, „oikumenike” jest tylko pew
ną odmianą „katholike” . „Znamienne, — mówi P. Fłorenski, — że apo
stołowie Słowian święci Metody i Cyryl przełożyli „katolike” przez „so
borowy”, oczywiście, pojmując soborowość nie w sensie ilości głosów, 
a w sensie powszechności bytu, celu, całego życia duchowego, powołu
jącego do siebie wszystkich, niezależnie od ich lokalnych, etnograficz
nych, historycznych i innych osobliwości. „Soborowy w symbolu wiary 
albo „katholikos” jest czymś podobnym do tego, co w filozofii Kanta 
określa się jako „obiektywny”, ponadindywidualny” 42.

W rzeczywistości powszechność (katolickość) stanowi dla Kościoła ta
ki sam ceł do osiągnięcia, jakim jest np. jego jedność i doskonałość mo
ralna. Kościół powinien wzrastać ciągle, rozwój ten dokonuje się za po
średnictwem nauczania i chrztu tych, którzy jeszcze nie są wszczepieni 
w  Ciało Chrystusa.

2.7. Apostolskość Kościoła

Apostolstwo w szerokim pojęciu tego terminu („apostole” ) pojmujemy 
jako misję Kościoła w świecie, ażeby poprzez nauczanie, przykłady ży
cia, cuda, znaki, wychowanie, urządzenie całego życia itp. nauczać in
nych, wzbudzać świadomość religijną w nienawróconych i pogłębiać ją- 
w członkach Kościoła. W tym sensie Chrystus został nazwany „Aposto
łem” (Hbr 3, 8). Tym samym imieniem nazwani są pierwsi Jego ucznio
wie, a także może być nazwany każdy członek Kościoła. Sam zaś Kościół 
w  tym sensie nazywa się apostolskim („apostolike” ) (por. Mądr. Salom.
6, 16).

Zgodnie z przykazaniem Chrystusa (Mt 28, 19—20), nauczanie prze
kazywane z pokolenia na pokolenie, szerzyło się i zataczało coraz szer
sze kręgi. Apostolstwo zawsze było jednym z najważniejszych obowiąz
ków mężów kościelnych. Lecz tym aspektem nie wyczerpuje się apostol
stwo Kościoła. „Kościół — to Subiekt realny, żywa Istota, lecz nie insty
tucja czy pojęcie abstrakcyjne. Jak każde indywiduum, jest on unicum, 
jedyny w swym rodzaju, lecz jednocześnie indywiduum powszechne” 43.
41. Ibid., 8. 129.
42. Ibid., s. 129.
43. Ibid., 8. 130.
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Ażeby być „filarem i podwaliną prawdy” (1 Tm 3, 15), Kościół musi 
koniecznie posiadać realną jedność. Ta realna jedność i samoświadomość 
Kościoła opiera się na jedności Ducha Świętego, który to Kościół oży
wia i uświęca. Dla członków Kościoła uwidacznia się ta jedność w suk
cesji hierarchicznej, kiedy to w łańcuchu pojedynczych ogniw hierarchia 
dotyka samego Pana. O ile zaś głównymi i zasadniczymi ogniwami w tym 
łańcuchu są święci apostołowie, to w tym sensie Kościół znów jest na
zywany apostolskim i te drugie (powtórne) apostolstwo służy gwarancją 
apostolstwa pierwszego — posłannictwa w świecie.

W PiSraie Sw. często jest podkreślane apostolskie pochodzenie ludu 
kościelnego. Apostoł Piotr (Mt 16, 18), a także i pozostali z dwunastu 
Apostołów (Ap 21, 14; por. Mt 16, 19; 18, 18) są fundamentami Budowli 
?Coście4aej (Ef 2, 20). Apostołowie z kolei pozostawili w Kościele swych 
następców (Dz 20, 28; 1 Tm 5, 22; Tt 1, 5). „Powszechność (katolickość) 
SCośdołn i dwie wzajemnie uzupełniające s ię . strony jej apostolskości 
określają Kościół jako uniwersalny” 44.

Nieewfcięeoność Kościoła w sferze jego uniwersalizmu polega na tym, 
że Koćciół nigdy nie ulegnie „wrotom piekła”, chociaż np. dany Kościół 
lokalny może wpaść w herezję czy schizmę (por. Ap 2, 1—5). Kościół na 
wieki jednak pozostanie uniwersalnym, podobnie jak pozostaje on jedy
nym i świętym.

2.3. stosunek atrybutów Kościoła i jego definicja symboliczna

W edł«g'o. P. Fłorenskiego, w Kościele jako Ciele Chrystusowym po
winniśmy rozróżniać: 1) wielość, jako ogół (całokształt) oddzielnych czę
ści1 i elementów, z których może składać się ciało; 2) jedność jako for
mę, tworzącą z nich rzeczywiste ciało; 3) całość jako wyraz pluralizmu 
w jedności i jedności w wielości względnie oznacza realizowany cel, dla 
którego mnóstwo zebrało się w jedno) 46.
, Pod tym względem myśl o. Fłorenskiego jest zbliżona do A. Chomia- 
kowa. Dalej, według Fłorenskiego, powinniśmy rozróżniać w Kościele:
1) jego substancję (ciało), czyli ludzi, z których składa się jego treść;
2) jego jednoczące źródło albo Ciało Chrystusa, asymilujące w siebie po
szczególne jednostki ludzkie; 3} samoświadomość, pochodzącą od Ducha 
Świętego. Autor ustala trzy sposoby, (modus) w stosunku Bóstwa do Koś
cioła i odwrotnie — Kościoła do Bóstwa, a mianowicie: 1). Bóstwo (prze
ważnie Bóg Ojciec) żyje w („en”) Kościele jak w Budowli i Budowla —

44. Ibid., s. 132; por. arcybiskup Fil a ret (Gumilevskij), „Pravosłavnoje dogmati- 
ćeskoje bogosłovije” , wyd. 2, Cernigov, 1885, ss. 383—400.

45. P. Fioreaskij, „Ekklezjologićeskije materiały...” , op. cit* s. 132.
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Kościół, typ zbiorowości, żyje w Bóstwie; 2) Bóstwo (przeważnie Syn 
Boży) żyje przez („dia”) Kościół, jako Ciało i Ciało — Kościół, typ for
my żyje przez Bóstwo; Bóstwo (przeważnie Duch- Sw.) żyje z („sin” ) 
Kościołem, jak z Niewiastą i Niewiasta — Kościół, typ całości, żyje 
z Bóstwem.

Z tych trzech aspektów Kościoła wyprowadza się trzy atrybuty Koś
cioła: 1) uniwersalizm, jako cecha absolutnie całościowej treści lub sub
stancji; 2) jedność jako cecha absolutnie całościowej formy i 3) świętość 
jako cecha absolutnie całościowej samoświadomości. Uniwersalizm jest 
charakterystyczny dla Budowli Boskiej, jedność — dla Ciała Boskiego, 
a świętość — dla Niewiasty Boskiej. Wszystkie te cechy są dane Kościo
łowi, aby je pogłębiał i rozwijał4®.

Kościół jako absolutny Organizm, składający się z Ducha, duszy i cia
ła, najlepiej może być wyrażony w trzech symbolach: Budowla, Ciało 
i Oblubienica — Niewiasta 47.

Ze względu zaś na dualistyczny charakter Kościoła oraz dualhm na
tury Chrystusa (Bogoczłowieka), w  każdym z tych trzech określeń Koś
cioła możemy wyodrębnić po dwa symbole czyli sygizje. Pierwsza eygi- 
zja — Kościół — Budowla, w skład której wchodzi „Kamień Węgielny — 
Chrystus i Kościół-Budowla, w  której mieszka Duchem Swym Chrystus. 
Druga sygizja — Kościół-Ciało, składa się z Głowy-Chrystusa oraz Kóś- 
cioła-Ciała, ożywianego przez Chrystusa. Trzecia sygizja — Kościół-Oblu- 
bienica, w obcowaniu z którą jest Oblubieniec-Chrystus i Kościół-Nie- 
wiasta, oczekująca Oblubieńca-Chrystusa.

Wszystkie te sześć symboli mają wzajemne powiązanie, wyrastają jed
ne z drugich i przeplatają się wzajemnie („panta rei”) 48.

Obraz Budowli pochodzi od samego Chrystusa (Mt 16, 17—19). Sym
bol Kościoła-Budowli zawiera w sobie przede wszystkim jeden z pod
stawowych atrybutów Kościoła — uniwersalność, dwa pozostałe atrybu
ty (jedność i świętość) odnoszą się do tego obrazu tylko w sposób ze
wnętrzny (np. nie mogą być świętymi kamienie ani nawet plan archi
tektoniczny; święty jest tylko Pan, żyjący w Budowli).

Drugi obraz Kościoła — Ciało sugeruje organizację, harmonią 3 Jad 
wewnętrzny oraz wzrost organizmu (por. J 15, 1—6). Obraz Niewiasty- 
-Zony (Oblubienicy) najbardziej odpowiada symbolowi „kobiecej natury 
Kościoła” . Zauważamy tu wpływ idei W. Sołowiejewa, jednego z inicjato
rów sofiologicznej eklezjologii.

Podobnie jak żona jest ciałem męża, a mąż jest duszą i głową 2ony, 
tak i Chrystus jest Głową Kościoła, a Kościół — Jego Ciałem (Mt 25, 
1—13; Łk 12, 4; J 15, 14—15). Mąż i żona, będąc pod względem flzycz-

46. Ibid., s. 133.
47. Ibid., s. 134; por. V. Sołoviev, „Sobranije aoćinienij” , tom IV, s. 533.
48. P. Florenskij, „EkklezjologiSeskije materiały...” , op. cit., gs. 135—136.
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nym, moralnym i mistycznym jednością, nie powinni naruszać tej wspól
noty.

Tak więc wszystkie te alegoryczne obrazy (symbole) przedstawiają 
Kościół jako jedyny, święty i powszechny (uniwersalny). Stąd wypły
wają trzy podstawowe, według P. Fłorenskiego, atrybuty Kościoła, cho
ciaż, jak widzieliśmy, wspomina on i opisuje także czwartą cechę Koś
cioła — apostolstwo, ale jej specjalnie nie uwypukla.

2.9. Etymologiczne określenie Kościoła

Paweł Fłorenski zajmuje się też szczegółową analizą etymologicznego 
określenia Kościoła.

Rosyjski wyraz Cerkow, także i słowiańskie Crkwa, Crkow, cerkow- 
nym, niemieckie Kirche, angielski Church, szetlandzkie Kirk, szwedzkie, 
fińskie, estońskie i inne Kirka, anglosaskie Cyrice pochodzi, z pewnością, 
od greckiego wyrazu „Kiriake”  (domyślne „oikia” — albo „kiriakon” (do
myślne „oikion”) i oznacza w tłumaczeniu dosłownym „dom Pański” al
bo „miejsce Pańskie”, co u Hebrajczyków było zwane „heykhal”  albo 
„beyt Yahveh” tó.

Tak więc rosyjska nazwa „Cerkiew” pochodzi od miejsca, gdzie kon
centruje się życie kościelne. Taka sama nazwa stosowana jest i w od
niesieniu do budynku, gdzie w szczególny sposób koncentruje się życie 
kościelne. Od greckiego terminu „ekklesia” , pochodzi łańciskie ecclesia, 
włoskie chiesa, francuskie śglise. Greckie wyrazy „kiriake” i „ekklesia” 
w  pewnej mierze się utożsamiły, bowiem pierwotnie nie było prawdzi
wych świątyń w sensie budowli. Wyraz „ekklesia” był honorową nazwą 
pierwotnych gmin chrześcijańskich (1 Kor 1, 2; 10, 32; Gal 1, 3; 1 Tes
2, 14, Rzm 16, 16; Ef 3, 21 i inne), przy czym słowo „ekklesia” nie było 
■wyłączną osobliwością „szkoły Pawiowej” , gdyż spotykamy ten termin 
np. Ap 1, 4.20; Mt 16, 18; Jk 5, 14 i inne.

Sam wyraz „ekklesia” pochodzi od czasownika „ek-kaleo” — wybie
ram, zwołuję, zwołuję na zebranie itp. i oznacza dosłownie: zebranie, 
zwołane mnóstwo ludu, zwołana społeczność, coetus, multitudo, conven- 
tus, Gemeinde, kahal itp.

W przekładzie Septuaginty „ekklesia” oznacza uroczyście zebrany przed 
■ Bogiem naród Izraela (kahal). „Społeczność Izraelska” zwana jest w Sta
rym Testamencie (w przekładzie LXX) na przemian „sinagoge” (jako 
społeczność empiryczna) i „ekklesia” (jako społeczność idealna). W chrze
ścijańskiej terminologii „ekklesia” oznacza obecnie nowotestamentowy 
Izrael, lud Boży, tj. chrześcijaństwo (por. Gal. 6, 16), w którym przeja

48. Ibid., s. i 75.
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wia się Bóg-Chrystus ze Swymi darami; jest to zebranie ludzi wybra
nych, zebranie ludu Bożego ,0.

Eklezją (a nie Kościołem) zwane były w Kościele pierwotnym wspól
noty lokalne (1 Kor 1, 2; 1 Tes 1, 1 i inne).

Według badań A. Harnacka, poszczególne zebrania chrześcijan zwa
ne były „sinagoge”  w charakterze wielkości empirycznej, według swej 
zewnętrznej formy, w charakterze zebrania, wyrażeniem zaś „ekklesia” — 
w charakterze wielkości duchowej, w charakterze zebrania ludu Bożego 
(por. Mt 18, 20). „Gdzie Pan, Głowa Ciała, tam i chrześcijaństwo: gdzl® 
dwoje albo trzej zebrani w  imię Chrystusa, tam lud Boży, nowotesta- 
mentowy Izrael, tam i całe chrześcijaństwo... Gdzie Chrystus, tam i ekle
zja (lud Boży)... Stąd stare powiedzenie: ubi tres, ibi ecclesia” *1.

Ogólne zebranie chrześcijan jednej miejscowości nazywa się eklezją 
(1 Kor 11, 18; 14, 19), dlatego że wyraża zebranie nie tylko miejscowej 
społeczności, lecz całego chrześcijaństwa (Izraela). Tak więc faktycznie 
istnieje jedna tylko eklezja, zebranie całego chrześcijaństwa w całości, 
chociaż w tej jedynej eklezji są niezliczone formy jej przejawu.

2.10. Stosunek Kościoła do Królestwa Bożego

Oba oterminy: Królestwo i Kościół posiadają bliskie pokrewieństwo 
{identite fonciśre). W Ewangeliach synoptycznych często używany jest 
termin Królestwo, u ap. Jana — Życie Wieczne, u ap. Pawła Kościół. 
Powyższe trzy pojęcia często zbliżają się do siebie wprost aż do zlania 
się, czasami zaś, odwrotnie, rozchodzą się znacznie między sobą, jakby 
biegnąc w różnych kierunkach (por. Mt 16, 18—19; 18, 15—80). Tak więc 
pojęcia Królestwa Bożego i Kościoła są niejako płynne i dlatego nie 
można ogólnie o nich mówić nic oprócz tego, że mają między sobą bliski 
związek. Należy dokładnie przeanalizować użycie słowa „Królestwo” w 
Nowym Testamencie, gdzie używane jest ono w trzech różnych sensach:
1. Królestwo Boże — to zbiorowość tych, którzy uznają posłuszeństwo 

wobec Boga lub kto dostąpił godności służenia Bogu; są to wszyscy, 
którzy nie wyrzekli się chrześcijaństwa;

2. Królestwo Boże — to ci, którzy rzeczywiście należą do Pana i słu
chają Go (por. Mt 21, 31; 11, 12; 7, 21); jest to królestwo idealne, kró
lestwo niewidzialne ..w tym sensie, że należą do niego również anio
łowie i wszyscy ci, którzy są znani tylko Bogu.

3. Jednakże społeczność tych wybranych nie jest służbą odizolowanych 
uczniów, jest to zorganizowane ciało, które korzysta z wielkich przy
wilejów duchowych (por. Mr 10, 15; Mt 8, 11).
Z tych rozważań wypływa stosunek Królestwa Bożego do Kościoła.

5#. Ibid., s. 177.
51. Ibid., s. 178.
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„Wrota niebios otwierają się tylko od zewnątrz”, — powiedział jeden 
z badaczy52.

Słowo Boże, które przyjął wierzący, zaczyna w nim rozwijać się i mno
żyć i wierzący, sam nie podejrzewając tego, staje się źródłem, centrum 
i punktem wyjściowym oddziaływań łaski Bożej na otaczających go lu
dzi i nawet na cały otaczający nas świat. Wierzący powinien pomnażać 
otrzymane przez siebie talenty. Staje się on wtedy organem dokonania 
Królestwa Bożego, tj. członkiem Kościoła. W końcowym rezultacie Koś
ciół i Królestwo Boże — to samo, bowiem Chrystus stanie na czele wszyst
kiego (Ef 1, 10). „Obecnie — Kościół i Królestwo Boże są to jakby dwa 
okręgi, pokrywające się wzajemnie” , — mówi językiem matematycznym 
Paweł FłorenskiB3.

W stanie obecnym Kościół nie jest całkowicie Królestweiri Bożym, 
lecz tylko staje się nim. Historia ludzkości rozpoczęła się wieżą babi
lońską, zakończy się zaś zupełną harmonią Nowego Jeruzalemu (Ap 21). 
Jednakże w procesie tym w określonym momencie, momencie odkupie'"- 
nia ludzkości, nastąpił przełom: w świat został wprowadzony zupełnie 
nowy faktor-Kościół. Kościół otrzymał rolę specyficznego organu, za po
średnictwem którego wlała się w  świat duchowa energia, treścią której 
jest Wieczne Życie. Życie Wieczne jest to ta pełnia, którą napełnia Chry
stus swe Ciało-Kościół. Całokształtem zaś stworzeń, mających wejść do 
Jeruzalem Niebieskiego — jest to Królestwo Boże M.

Nauka o. Pawła Fłorenskiego o przymiotach Kościoła i jego stosun
ku do Królestwa Bożego jest zgodna z nauką Kościoła Prawosławnego 
w tych przedmiotach, a w wielu punktach ją rozszerza.

2.11. SofiologicMły charakter eklezjologii o. Pawia Fłorenskiego

W swych późniejszych utworach, zwłaszcza w pracy „Stołp i utwierż- 
dienije istiny”, o. P. Fłorenski przedstawił swą eklezjologię w  sofiolo- 
gicznym aspekcie.

Chociaż o. P. Fłorenski o sofiologii W. Sołowjewa wypowiadał się 
krytycznie, zarzucając mu, że skłaniał się ku doktrynom Śaweliusza, Spi
nozy i Schellinga, jednakże wpływ sofiologicznych poglądów W. Sołow
jewa na o. Fłorenskiego jest niewątpliwy54. Jednakże w odróżnieniu od 
W. Sołowjewa, o. P. Fłorenski próbuje budować swoją doktrynę Sofii 
m.in. na nauce św. Atanazego Wielkiego (o homouzji Hypostaz Trójcy
52. Seeley, „Ecce homo. Obzor iizn i i dieła Iisusa Christa” , przekład z angielskiego

F. Ternera, 6. I, SPb, 1877, s. 52 (cyt. według P. Fłorenskiego,”  EkklezjologiSe-
skije materiały...” , op. cit., s. 174).

53. P. Florenskij, „Ekklezjologićeskije materiały...” , op. cit. s. 174.
54. Ibid., s. 175.
55. F. Udielov, op. cit. s. 113.
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Świętej, o deifikacji człowieka, o ascetyzmie itp.)58, o którym o. Fło
renski wiele mówi w swej pracy.

Sofia, według o. Fłorenskiego, to „Wielka Istota”, to zrealizowana 
Mądrość Boża (hebr. Hohma, gr. Sofia, słow. Premudrost’), to Wielkie 
Źródło i Korzeń całości stworzeń (por. Rzm 8, 22), poprzez które świat 
otrzymuje Życie Wieczne od Jedynego Źródła Życia. W stosunku do 
stworzeń Sofia jest ich „Aniołem — Stróżem” i Idealną osobowością 
świata” 67. Wieczna Oblubienica Słowa Bożego, Sofia — jedyna w Bogu 
i wieloraka w stworzeniach, przejawia się jako idealna osobowość czło
wieka, jako jego Anioł-Stróż, tj. jako odblask wiecznej godności osoby 
i jako obraz Boży w człowieku58.

Idea o preegzystencjałnej Sofii — Mądrości, o Jeruzalemie Niebiań
skim czyli o Kościele w  jego aspekcie niebiańskim albo o Królestwie Bo
żym jako Aniele-Stróżu stworzeń lub jako prawdziwym Biegunie i Nie
śmiertelnym Momencie bytu stworzonego — idea ta jest zawarta w ca
łym Piśmie Świętym i utworach Świętych Ojców Kościoła (por. Mt 25, 34; 
Ap 21, 2; 3 Ezd 7, 26; „Didache” , 2 list św. Klemensa Rzymskiego do 
Koryntian)S9. Naukę o Sofii znajdujemy także u kilkakrotnie cytowane
go przez o. P. Fłorenskiego św. Atanazego Wielkiego, który np. objaś
niając słowa z księgi Mądrości Salomona (8, 22) w różnych miejscach 
swych utworów pod Mądrością Bożą rozumie to ludzką naturę Chrystu
sa, tę Ciało Jego, to Kościół, to znów —■ Stronę stworzonego świata, zwró
coną ku wieczności (por. 1 Kor 1, 21; Ekl 8, 1; Syr 1, 10; Ef 1, 3—4)eo.

O. Paweł Fłorenski przedstawia nowe aspekty Sofii, mówiąc m. in., że 
Sofia jest początkiem i centrum odkupionego stworzenia, Ciałem Pana 
naszego Jezusa Chrystusa albo Kościołem w jego niebiańskim aspekcie. 
Sofia jest to także Kościół w jego ziemskim aspekcie, tj. całość wszyst
kich osobowości, wszczepionych swą stroną empiryczną w Ciało Chry
stusa.

Sofia jest to Duch, który przebóstwia stworzenie. Ale Sw. Duch prze
jawia siebie w stworzeniu jako dziewiczość. W tym sensie Sofia jest dzie
wiczością. Nosicielką zaś dziewiczości w wyjątkowym i właściwym tego 
słowa znaczeniu jest Panna — Mariam, pełna łaski Ducha Świętego i ja
ko taka jest Prawdziwym Kościołem Bożym, Prawdziwym Ciałem Chry
stusa, z Niej bowiem pochodzi Ciało Chrystusa61. Filarem dziewiczości 
jest Najświętsza Bogurodzica. Nosicielką Sofii jest więc Matka Boska •*.-

56. P. Florenskij, „Stołp i utrerżdenije istiny” , op. cit. s, 341.
57. Ibid., s. 326.
5*. Ibid., s. 329.
59. Ibid., 8. 332—333.
60. Ibid., 8. 343.
61. Ibid., s. 350.
62. Ibid., ss. 357—358.
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W ten sposób o. P. Fłorenski dochodzi do utożsamienia Sofii z Matką 
Boską, którą nazywa nawet „Sercem Kościoła” i poprzez którą Kościół 
udziela swym członkom Życia, Wieczności i darów Ducha Świętego69. 
Jednocześnie o. P. Fłorenski zdaje sobie sprawę, że nie jest to jedyne 
pojmowanie Sofii. Stwierdza on, że u świętych Ojców pod słowem „So
fia” nierzadko pojmuje się Słowo Boże — Chrystusa, co znajdujemy w 
rycie prawosławnego nabożeństwa. W ikonografii odzwierciedlone są trzy 
typy Sofii: 1) typ anioła (Sofia Nowogrodzka); 2) typ Kościoła („Sofia 
krzyżowa” w Jarosławiu) oraz 3) typ Bogurodzicy (Sofia w Kijowie, gdzie 
obchodzono również uroczystość Sw. Sofii w  dzień Narodzenia Matki 
Boskiej). O. P. Fłorenski mówi: „Dla jednych badaczy Sofia — jest to 
Słowo Boże albo nawet Sw. Trójca; dla drugich — Bogurodzica; dla 
trzecich — uosobienie Jej dziewiczości, dla czwartych — Kościół, dla 
piątych — zbiorowość ludzka, „Grand Etre”  Konta”  M.

Ks. prof. prot. W. Zienkowski uważa, że sofiologia chrześcijańska, 
przyjęta ze Starego Testamentu, w ciągu wielowiekowego rozwoju teo
logii została wzbogacona ważnymi dodatkowymi pojęciami, lecz w cza
sach nowszych (począwszy od Boehme’go i kończąc na W. Sołowjewie 
i jego szkole) doznała w wyniku swego rozwoju całego szeregu znie
kształceń, tak, że samo pojęcie Sofii (odnoszące się do Syna Bożego) oka
zało się w  pewnym stopniu mniej jasnym m. in. poprzez zbliżenie z ma- 
riologią M.

„Duszą”  świata jest Kościół, twierdzi ks. prof. W. Zieńkowski, Głową 
Kościoła jest Chrystus, tak więc wszelkie rozważania o „wiecznej kobie
cości” , sprowadzenie natura naturans do zasady kobiecości mija się z tym, 
że świat jest rządzony i ożywiany przez Jezusa Chrystusa, Głowę Koś
cioła, który jest „duszą świata” M. Oczywiście, możemy się zgodzić z o. prof. 
W. Zieńkowskim, że Kościół jest „duszą świata”, jest on bowiem Ciałem 
Chrystusa — Głowy Kościoła. Jednakże Matka Boska (u o. Fłorenskie
go — Sofia) w teologii prawosławnej często jest uznawana za typ Koś
cioła. Dlatego też nauka o. P. Fłorenskiego o Bogurodzicy jako Sofii — 
Mądrości Bożej (na równi z nauką o Sofii — Logosie, Synu Bożym) nie 
spotkała się ze sprzeciwem ze strony Kościoła Prawosławnego.

Oficjalny recenzent pracy naukowej o. P. Fłorenskiego „Stołp i utwierż- 
dienije istiny” — rektor Moskiewskiej Akademii Duchownej biskup Teo
dor (Pozdiejewski) stwierdza, że „jako praca teologiczno-filozoficzna, 
książka autora od początku do końca jest prawosławna... Czytając ją

63. Ibid., 8. 355.
64. Ibid., s. 385.
65. Prot. V. ZenkOTskij, „Osnory Christianskoj Filosofii” , tom. n , Possev-Verlag, 

YMCA-Paris, 1964, s. 50.
66. Ibid., s. 51.
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odczuwasz, że razem z nią rośniesz duchowo... Aby ją zrozumieć, trzeba 
być na dość wysokim etapie rozwoju myślenia” 6T.

Współczesny radziecki publicysta marksistowski J. Krywielew mówi: 
„W „Stołpie” Fłorenski występuje przede wszystkim jako teolog. W in
nych swych pracach występuje jako filozof. Jednakże sens jego filozo
fowania posiadał charakter teologiczno-apologetyczny. Jeżeli Włodzimie
rza Sołowjewa można nazwać teologizującym filozofem, to Fłorenski był 
filozofującym teologiem” o8.

Na zakończenie należy podkreślić w ślad za F. Udiełowym, że o. Pa
weł w  ciągu krótkiego życia uczynił pewien krok w  rozwoju eklezjologii, 
czego nie zauważyli jego krytycy” 69.

Tylko biskup Teodor stwierdził, że o. P. Fłorenski mocno utrwalił w 
naszej świadomości pojęcie i znaczenie Kościoła7I).

Reasumując powyższe, trzeba stwierdzić, że ojciec Paweł Fłorenski, 
wielki teolog i filozof naszych czasów, uczynił milowy krok na drodze 
rozwoju współczesnej ekslezjologii. Dlatego też prace jego spotykają się 
z coraz większym zainteresowaniem nie tylko wśród teologów i myśli
cieli prawosławnych, ale także w środowiskach heterodoksyjnych i na
wet wśród uczonych innych dziedzin. Świadczy to o wielkim umyśle 
i wybitnych osiągnięciach na polu naukowym o. Pawła Fłorenskiego.

67. Episkop Teodor, „Kritika” , w: „Bogoslovskij Testnik” , tom II, maj 1814 r., Se- 
gijev Posad, ss. 180—181.

68. J. Kryvelev, „O Pavle Florenskom, bogosłowe i filosofe” , w : „Nauka I religia” , 
Nr 11, 1975, Moskra, s. 52.

69. F. J. Udeloy, op. cit., s. 24.
70. Episkop Teodor, „Kritika” , op. cit., s. 148.
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Ks. Jan Niemczyk
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

iezus z Nazaretu w świetle współczesnej 
myśli żydowskiej*

W roku 1921 przedstawiciel mistycyzmu żydowskiego Konstanty B r u n -  
n e r  w swej pracy pt. „Nasz Chrystus, czyli istota geniuszu” 1 rzucił ha
sło skierowane pod adresem chrześcijan, które brzmiało „Oddajcie nam 
naszego Jezusa jako najbardziej żydowskiego z Żydów!” . Dzieło Brunne- 
ra wykazuje występującą już wtedy tendencję do akceptowania przez 
żydostwo z powrotem Jezusa z Nazaretu, natomiast chrześcijaństwo — 
jako powstałe głównie pod wpływem apostoła Pawła traktował 
autor jako apostatyczne w stosunku do nauki Jezusa. Nieco późniejsze 
badania nad osobą Jezusa reprezentowane są m. in. przez Józefa K l a u s -  
n e r a  autora dział opatrzonego krótkim tytułem „Jezus z Nazaretu”  (1922) 
a napisanego pierwotnie w języku hebrajskim. Klausner był — oprócz 
M. B u b e r a  — pierwszym z autorów żydowskich, który wywarł decy
dujący wpływ na poglądy następnych badaczy żydowskich, jacy zajmo
wali się postacią Jezusa. W ujęciu Klausnera Jezus nosi wyraźnie, rysy 
ebionickie. W pojmowaniu żydowskim nasz Zbawiciel oczywiście nie mo
że być Bogiem, ani nawet Synem Bożym w sensie dogmatu trynitarnego. 
Obie te myśli są dla Żydów nie tylko bluźnierstwem, ale po prostu czymś 
nie zrozumiałym. Jezus z Nazaretu jest — według Klausnera — jedynie 
wykwitem ducha żydowskiego i owocem Ziemi Obiecanej, jest typowym 
przedstawicielem żydostwa nieskażonego przez żadne wpływy obce (np. 
hellenistyczne). Jeszua ha Nocri2 był zatem narodowcem, a może nawet

* Referat wygłoszony w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
dnia 2S października 197* r. z okazji jubileuszu 25-lecia uczelni.

1. tytuł orygin. „Unser CŁristus oder das Wesen des Genies”  — 1921.
Z. jeszua ba Nocri — hebrajski odpowiednik imienia Jezus z Nazaretu.
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nacjonalistą żydowskim. Dowodzi tego Klausner na podstawie Ewangelii 
Mt 10,6. 15,24. Łk 19,9. Dalej dowodzi Klausner (na podstawie Mt 5,17— 
19. i Łk 5,17), że Jezus nigdy nie miał zamiaru podważać wartości Prawa 
Mojżesza (Zakonu), nawet jego partii kultowo-ceremonialnych. W swej po
stawie wobec Prawa Jezus był zawsze i pozostał lojalnym Żydem. A mi
mo to jest dla Klausmera rzeczą jasną i-zrozumiałą całkowicie, dlaczego 
ten „na wskroś żydowski Jezus” został przez swój naród odrzucony. Głów
nej przyczyny tego dopatruje się Klausner w  etyce Jezusa, która w  wy
niku jej ekstremistycznej tendecji stała się tylko ideałem dla jednostek, 
dla szerokich kręgów społeczności żydowskiej nie była osiągalna. Jezus 
jakoby odsunął na ubocze wszelkie wymogi życia kultowego a w  jego 
miejsce włączył religijno-moralny system, który związany był z jego 
specyficznym pojmowaniem Boga. Taka utopijna etyka Jezusa oparta na 
wierze w sąd ostateczny i Królestwo Boże, nie mogła — pisze Klaus
ner — przynieść jakiejś poprawy ziemskiego życia, wywarła natomiast 
destrukcyjny wpływ na narodowy sposób myślenia ludu żydowskiego. 
Za pewnego rodzaju zradykalizowanie przepisów Prawa jakie występu
je w  Jezusowym Kazaniu na Górze (Mt. 5,21—44) czyni Klausner odpo
wiedzialną eschatologiczną świadomość Jezusa oriłz jego odrębne pojmo
wania Boga. O ile bowiem dla żydowstwa Bóg Jahwe (Adonaj Elohim, jako 
Bóg porządku i ładu społecznego i Bóg dziejów nie pozwalał na to, by 
odwieczny porządek świata oparty na sprawiedliwości został przez grzesz
ników naruszony — o tyle dla Jezusa wszyscy — zarówno dobrzy jak 
i źli, sprawiedliwi i niesprawiedliwi są przed Bogiem równi (Mt 5,45),
O takim bogu nie można mówić, jako o uosobieniu sprawiedliwości — 
jako o istocie absolutnie sprawiedliwej. A tymczasem Bóg Jezus jest prze
de wszystkim d o b r y ,  skoro nikt nie jest według Niego zły ani grzeszny. 
Takie pojmowanie Boga oznaczało nie tylko dla poczucia sprawiedliwości, 
ale także dla powszechnej świadomości ludowej zupełną ruinę i chaos. 
Z tego powodu do takiego ujmowania istoty Boga Jezusa żydostwo nie 
mogło pod żadnym warunkiem się przyznać.

Klausner nie kwestionuje założenia, że „powielkainocne zwiastowanie
o Chrystusie (kerygma prazboru) miało już swój zalążek w samym zwia
stowaniu Jezusa, lecz sprawę zbytnio upraszcza a właściwie całą kwe
stię nawet anuluje, jeżeli to „novum” w  zwiastowaniu Jezusa (które sa
memu Klausnerowi nie pasuje do ram jego żydostwa) od razu dyskwali
fikuje jako „coś nie żydowskiego” . Tu należałoby raczej zapytać, czy 
w ogóle można mówić o jakimś czystym, nie pomieszanym typie żydo
stwa, nietkniętym przez zewnętrzne wpływy. Nowsze badania wykazały 
bowiem w jak dużym stopniu nie tylko galilejskie, lecz także judzkie (pa
lestyńskie) żydowstwo narażone było na przełomie eonów na wpływy helle
nistyczne.

Reakcja środowiska żydowskiego na dzieło Klausnera była bardzo
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gwałtowna i to w sensie negatywnym. Gdy jeden z amerykańskich rabi
nów reformistów Stephan Wise w roku 1925 wygłosił mowę synagogal- 
ną w oparciu o tę książkę wywołał takie oburzenie, że musiał ustąpdć 
ze swego stanowiska w  prezydium organizacji syjonistycznej. Ale od tam
tych lat sytuacja ogromnie się zmieniła. Charakteryzuje ją obliczenie po
dane przez Pinechasa Lapide, według którego 8 w  ciągu dwudziestu pięciu 
lat istnienia nowego państwa Izrael w samej tylko Jerozolimie wydano 
więcej książek na temat życia Jezusa, aniżeli w ciągu osiemnastu minio
nych stuleci. Przełomowym i w  pewnym sensie epokowym wydarzeniem 
zmieniającym sytuację na tym odcinku była pielgrzymka papieża Pawła 
VI do Jerozolimy w roku 1964. Ubocznym niejako efektem tej pielgrzym
ki było nagłe zainteresowanie się wielu Żydów palestyńskich Nowym Te
stamentem, co jeszcze 10 lat przedtem było nie do pomyślenia. W ciągu 
jednego roku po tej pielgrzymce wyszły trzy nowe książki o Jezusie, 
a liczba słuchaczy na Wydziale Studiów Chrześcijańskich na jerozolim
skim Uniwersytecie Hebrajskim wzrosła trzykrotnie. Jest to zaskakują
ce zjawisko, że dla Żydów palestyńskich, których religijność i światopo
gląd były kształtowane przez Stary Testament i Talmud, takie wydarze
nie jak wizyta Głowy Kościoła Rzymsko-Katolickiego miała nieomal rów
nie doniosłe znaczenie, jak wizyta-pielgrzymka do Polski Jana Pawła II 
dla rzymskich katolików.

Jest rzeczą zrozumiałą, że ogromną przeszkodą dla większego zainte
resowania się Żydów zwiastowaniem i doktryną chrześcijańską było do
tychczasowe ustosunkowanie się do żydostwa Kościołów chrześcijańskich. 
Negatywne doświadczenia Żydów ze strony chrześcijan były powodem 
tego, że wszystkie dotychczasowe żydowskie wizerunki postaci Jezusa by
ły zdecydowanie odrzucane przez Kościół. Ale i vice versa żydostwo nie 
mogło przyjąć koncepcji tzw. kerygmatycznego Chrystusa zamiast Jezu
sa z Nazaretu. Wartość chrystianizmu jako rełigii ucierpiała w  oczach 
Żydów głównie przez to, że królowania Chrystusa doświadczyli om na 
sobie raczej jako twarde panowanie Kościoła, aniżeli jako litującą się 
miłość bratnią, znamionującą ziemskiego Jezusa i jego naukę. Pielgrzym
ka papieża Pawła VI do Jerozolimy, która miała świadczyć nie o wład
czej mocy i roli Kościoła, lecz o skierowanej w  stronę Izraela miłości 
Jezusa, na pewno stworzyła lepszą atmosferę i korzystniejsze warunki do 
dialogu i braterstwa.

W swoich badaniach nad życiem Jezusa współcześni żydowscy teolo
dzy {bo tak również można ich nazwać) interesują się — rzecz zrozumia
ła wyłącznie osobą Jezusa historycznego, Jezusa z ewangelii synoptycz
nych, zwłaszcza według Łukasza, a nie Jezusem Chrystusem, zwiastowa
nym przez ap. Pawła czy ewangelistę Jana. Natomiast nowsze popularne

J. ty*, orygin. „Der Rabbi Ton Nazaretu”  — 1H4, s. 132.
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biografie Jezusa zdają się potwierdzać ostrą w swej treści tezę Klausne
ra, że „łatwiej jest Żydowi, Muzułmaninowi, czy Buddyście nie obciążo
nemu dziedzicznym balastem wiary i czci — napisać dzieje Jezusa, niż 
najbardziej nawet wolno myślącemu chrześcijaninowi.” Pinechas Lapide 
zastanawia się m. in. nad faktem, dlaczego po opublikowaniu przez 
A. Schweitzera swego słynnego dzieła „Leben-Jesu-Forschung” nastąpił 
na gruncie chrześcijańskich badań nad życiem Jezusa całkiem wyraźny 
zastój? Lapide nieco złośliwie zapytuje: „Czy nie okazałoby się przy dal
szych badaniach, że ten Galilejczyk jest tak bardzo żydowski, i wiemy 
„torze” (Zakonowi) że wynikłyby poważne trudności przy próbach utożr 
samienia Jezusa z Nazaretu z Chrystusem Kościoła poganochrześcijań- 
skiego?” . W dalszym ciągu swej książki pt. „Czyż nie jest to syn Józe
fa” 4 Pinechas Lapide pisze: „U większości badaczy żydowskich naszych 
czasów podkreśla się „buntowniczy charakter” Jezusa. Tylko wyraźnie 
antyrzymskie nastawienie Jezusa daje się pogodzić z Jego gorącą miłoś
cią do zniewolonego ludu żydowskiego. Walka przeciwko Rzymowi i na
wrót do jedynego Boga były — zgodnie z ówczesnymi przekonaniami ogó
łu żydostwa — także postulatami Jezusa” .

Opinia taka nie jest — jak wiadomo wcale nowa. Autorem podobnego 
wizerunku Jezusa był Reimarus, który w ogłoszonym przez Lessinga w ro
ku 1766 fragmencie pt. „O celu Jezusa i jego uczniów” po raz pierwszy 
reprezentował pogląd, że Jezus to przede wszystkim wybawiciel ludu ży
dowskiego z niewoli politycznej. Reimarus wyraźnie i zdecydowanie roz
różniał rewolucyjne tendencje Jezusa od zwiastowania (kerygmatu) pra- 
zboru, który w swym wybawicielu spod władzy rzymskiej chciał widzieć 
zbawiciela świata w sensie religijnym. Ta teza Reimarusa rozbudowana 
później (w r. 1929) przez austriackiego Żyda Roberta Eislera5 w oparciu
o starosłowiańską wersję Józefa Flawiusza, uczyniła z Jezusa bojownika 
w typie machabejskim, pragnącego przemocą osiągnąć swoje cele. Teza 
ta cieszy się — rzecz zrozumiała — wielkim wzięciem w kołach syjoni
stycznych, znalazła też licznych zwolenników w zachodniej Europie. Do
wodzi tego bestseller- amerykańskiego Żyda Joela Carmichaelą, autora 
książki pt. „Życie i śmierć Jezusa z Nazaretu” ) 8 wyd. ang. 1962. Książ
ka ta została bardzo przychylnie przyjęta w  Izraelu, zwłaszcza z tego po
wodu, że wychodziła na przeciw apologetycznej tendencji zrzucenia odpo
wiedzialności za śmierć Jezusa wyłącznie na Rzymian, Wyraźna jest tam 
też chęć zrehabilitowania Judasza z Kerjotu, jakoby właściwie pojmują
cego rolę Mesjasza Jezusa, który jednak do wypełnienia swej misji po pro
stu nie dorósł. Dla zilustrowania jak agresywnie lansuje się te tezy przy

4. tyt. orygin. „Ist das nicht Josephs Sobn?”  — 1976.
5. w dziele pt. „Jezous ftasileus ou bas ile us as”  Ł l i n ,  192*.
6. tyt. orygin. „Leben und Tod des Jesus von Nazareth” , wyd. ang. 1*62, wyd. aaiemu

1965.
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toczę następującą wypowiedź „Zniekształcenie osobowości Jezusa przez 
chrześcijan i przedstawianie Go jako wyobcowanego ze świata kaznodzie- 
ję-marzyciela, albo apolitycznego moralistę — to zniewaga, granicząca 
po prostu z antysemityzmem” 7.

Jeżeli nie wcześniej, to w każdym razie tutaj już każdy czytelnik ta
kich wypowiedzi może dostrzec, że nie chodzi tu o rzeczowe, naukowe ba
dania biografii Jezusa, prowadzone sine ira et studio, lecz raczej o po
stulat akceptacji reprezentowanego przez Żydów spojrzenia na historię, 
według którego cala żydowska historia zbawienia ma orientację zdecy
dowania syjono-centryczną. Biorąc jednak z drugiej strony pod uwagę 
wielkie znaczenie, jakie dla ukształtowania się chrześcijańskiej tradycji 
miało wydarzenie wielkanocne, nie można całkowicie wykluczyć takiej 
naożliwośoi, że ewangeliści jediiak zmienili nieco formację osobowości 
Jezusa tzn. przemienili Jezusa z politycznie aktywnego, a może nawet wo
jowniczego Mesjasza w apolitycznego pacyfistę, wybawiciela i odkupi
ciela. Problem ten podnosili także niektórzy chrześcijańscy teolodzy 
(Bartsch, Brandon). Argumentacja idzie tu po tej linii, że przecież jakie
goś nieszkodliwego marzyciela i laickiego kaznodziei-moralisty ani Rzy
mianie, ani Żydzi nie skazywaliby na śmierć. Odzywały się głosy, że ska
zanie Jezusa na śmierć krzyżową, jaką ponosili zbrodniarze musiało pole
gać na n i e p o r o z u m i e n i u .  Gruntownego zatem wyjaśnienia wyma
ga tak zwana „causa crucis”, czyli przyczyna kary krzyżowej, poza tym 
kwestia ówczesnych administracyjno-politycznych stosunków w Judei
i w ogóle cała sprawa procesu Jezusa. W dzisiejszych żydowskich bada
niach nad biografią Jezusa akcent główny położono właśnie na jej koń
cowym etapie to jest na przebiegu karnego procesu Jezusa, przy czym 
jednak — podobnie jak i w  przypadku chrześcijańskich dyskusji na ten 
temat — nie osiągnięto jeszcze jednoznacznych i ogólnie przyjętych rezul
tatów. Na tym odcinku zatem jest dialog z żydowskimi kołami naukow
ców możliwy i pożądany.

Stosunkowo wysoką oceną i uznaniem cieszą się te wizerunki żydow
skie Jezusa, w których wyeksponowane są rysy religijno-moralne. Są ba
dacze żydowscy, którzy nie godzą się na zelotyzm Jezusa a gotowi są wi
dzieć w Nim Esseńczyka a nawet skrajnie liberalnego lub też niedouczo
nego faryzeusza. Na pierwszym miejscu w rzędzie tych badaczy należy 
wymienić prof. Dawida Flussera. który w swoim dziełku pt. „Jezus 
w świetle własnych świadectw o sobie i w dokumentach” (z roku 1969) 
występuje z ostrą krytyką szkoły historii form. Flusser absolutnie nie wi
dzi w Jezusie ani rzecznika, ani nawet zwolennika oporu przeciwko Rzy
mianom. Podkreślając szczególnie mocno wysoką etykę Jezusa kieruje 
Flusser swój wzrok na kwestię wywołującą do dziś wśród badaczy gwał

7. . Lapide „Rabbi von Nazareth”  str. 34.
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towne spory. Jest nią Jezusowe rozumienie i ocena Zakonu czyli Prawa. 
Flusser pisze wprawdzie o rewolucyjnym zaczynie w zwiastowaniu Jezu
sa, ale rewolucyjność tego zaczynu widzi w zradykalizowaniu przykaza
nia miłości, w wezwaniu do nowej moralności oraz w idei Królestwa Bo
żego i nowej teokracji. Flusser pragnie wykazać, że Jezus wcale nie kry
tykował Zakonu. Genezę radykalizmu Jezusa wyprowadza on od Antigo- 
nosa z Socho (ok. 175 a. CH.) żydowskiego uczonego o greckim imieniu, 
a następnie od Jezusa syna Syracha. Dostrzega w nich pismach wzmożoną 
wrażliwość moralną, która doprowadziła do zastąpienia idei odpłaty z jej 
alternatywą nagrody lub kary przez okazanie miłosierdzia wobec bliźnie
go. Flusser słusznie przypomina, że już w apokryficznej księdze Eklezja- 
styka, czyli Mądrości Jezusa syna Syracha w rozdziale 27 od 30 w. do 
rozdz. 28,7. w. znajdują się słowa, które mogłyby być wzorem dla Jezu
sa z Nazaretu — brzmią one następująco: „Złość i gniew są dla Pana ob
rzydliwością. Tego, kto się mści spotka Jego kara. To On pamięta grzech, 
ale ty odpuść winę bliźniemu, a gdy będziesz prosił, zostaną ci też grze
chy odpuszczone. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże chce 
u Pana szukać przebaczenia; jeżeli nie ma miłosierdzia dla człowieka so
bie podobnego, jakże może błagać o odpuszczenie swoich własnych grze
chów? Jeżeli sam będąc ciałem pała nienawiścią, jakże chce zyskać prze
baczenie dla swych przewinień? Pamiętaj (człowiecze) o sprawach osta
tecznych i przestań nienawidzieć — pamiętaj o śmiertelności ciała i prze
strzegaj przykazań! Nie miej w nienawiści bliźniego, pamiętaj o przy
mierzu Najwyższego i daruj obrazę” — Tyle słów z Mądrości Jezusa syna 
Syracha.

Przez proklamowanie nakazu miłości nieprzyjaciela i przez swą życz
liwość dla „celników i grzeszników” Jezus jest zbliżony do tzw. „faryzeu
szy miłości” ze szkoły Hillela, chociaż sam Jezus faryzeuszem oczywiś
cie nie był. W ten sposób Dawid Flusser — znany żydowski badacz sta
rożytności występuje przeciwko rozpowszechnionej w żydowskiej litera
turze t e z i e  ze zwiastowania Jezusa właściwie nie wykracza poza ra
my współczesnej mu nauki faryzejskiej8.

Jezusową „didache kaine kat’exusian” — jak to określa ew. Marek 1, 27. 
a więc tę „nową naukę pełną mocy” — wyprowadzić wprost z żydostwa, 
sugerując, że Jezus zapożyczył swoją naukę lub jej elementy z pograni
cza teologii Esseńczyków. Ma o tym świadczyć w szczególności potrzeba 
głoszenia Dobrej Wieści o zbawieniu właśnie tym najuboższym, zapom
nianym i najbardziej potrzebującym, zdeklasowanym i pogardzanym lu
dziom.

Zaliczanie Jezusa do Esseńczyków także nie byłoby czym niczym no
wym ani odkrywczym. Czynił to już Bahrdth i Yenturini, uczeni z okre

8. tyt. orygin. „Jesus ia Selbstzeugnlssen und Bilddokumenten” .
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su Oświecenia o czym pisze Albert Schweitzer. Flusser jest jednak w swo
ich wypowiedziach ostrożniejszy, gdyż wiąże Jezusa tylko z peryferiami 
nauki Esseńczyków, a ma na myśli ich pietystycznego ducha proroctwa 
W swej stosunkowo niewielkiej książeczce pt. „Jezus w świetle własnych 
świadectw o sobie i w dokumentach” , która od maja 1968 roku do 1976 r. 
doczekała się aż ośmiu wydań, Dawid Flusser w  sposób bardzo rzeczo
wy i kulturalny, ustosunkowuje się do podstawowych tematów nowote- 
stamentowej teologii Jezusa takich, jak źródła, kwestia pochodzenia Jezu
sa, jego chrztu, kwestia Zakonu, dowartościowanie miłości i nowej mo
ralności, problem Królestwa Bożego, synostwa, tytułów mesjańskich. Z za
kresu wydarzeń historycznych omawia dokładniej proces Jezusa w Jero
zolimie i zgładzenie. Flusser stara się wykazać, że zachowanie się postę
powanie Jezusa w ciągu swej krótkiej działalności było całkiem normal
ne, to znaczy, że nie musiało wywołać takiej reakcji kół faryzejskich i ka
płańskich, jakie jednak wywołało. „Jezus nigdy nie występuje przeciwko 
ówczesnym praktykom zakonnym” • może z jednym wyjątkiem „zrywania 
kłosów w  sabat” , ale i to usiłuje wyjaśnić jako czyn w ostateczności do
puszczalny.

Zajmując się postacią Jezusa i pisząc książki o Nim Flusser zastrze
ga się jednak, że nie jest jego celem budowanie pomostu między histo
rycznym Jezusem a chrześcijańską wiarą w kerygmatycznego Chrystusa, 
aczkolwiek — w przeciwieństwie do innych badaczy żydowskich Flusser 
jest przekonany, że budowa takiego pomostu jest możliwa.

Bardzo cennym dziełem o dużej dojrzałości pod każdym względem, ana
lizującym możliwości dialogu między żydostwem a chrześcijaństwem była 
książka Martina Bubera pt. „Dwa rodzaje wiary” 10, podaje ona jednak 
stan tylko do roku 1950. Pod wyraźnym wpływem Bubera znajduje się je
rozolimski publicysta podpisujący się „Szalom ben Chorin” . Podobnie jak 
Buber uznaje i podkreśla on duchowe pokrewieństwo a nawet braterstwo 
z Jezusem. Ukuł on jakby hasło „Jeszua achinu” tzn. Jezus naszym bra
tem ll. Braterstwo to wyrasta ze wspólnej wiary a opiera się na wspól
nej tradycji. Ben Chorin idzie w swych asymilaeyjnych tendencjach da
lej niż Buber. Pragnie on nie tylko akceptować i przyswoić żydostwu 
Jezusa, ale także uznawanego za arcykacerza i apostatę byłego faryzeu
sza Szaula z Tarsu. Swą łączność a nawet wspólnotę z chrześcijanami opie
ra Ben Chorin na gruncie w i a r y  J e z u s a ,  natomiast dzieli go od 
chrześcijan ich (czyli nasza) w i a r a  w J e z u s a .  Wypowiada on m.. in. 
postulat „Musimy wraz z teologami chrześcijańskimi współpracować nad

I. D. Flusser — dz. cyt. s. 44.
U. ty t .  orygin. „Zwei Glaubensweisen”  w M. Buber Werke I, 1962. 
łl .  Schalem Ben Chorin — „Bruder Jesus”  III wyd. 1970; autor dzieła pt. „Paulus — 

Der YSlkerapoftel in jfldiseher Sicht”  — 1(7*.
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rekonstrukcją pełnego wizerunku historycznego Jezusa, ponieważ tylko 
w wyniku współpracy obu stron będzie możliwe odmitologizowanie prze
kazów Nowego Testamentu. Kościołowi Chrześcijańskiemu wciąż grozi 
to niebezpieczeństwo, że obraz Jezusa ozdabia wątkami mitycznymi” 12. 
Wiadomo powszechnie, że pewna grupa teologów ewangelickich z Rudol
fem Bultmannem na czele stoi na podobnym stanowisku, toteż wydaje się, 
że Ben Chorin znalazł się pod wpływem tych poglądów. Należy wspo
mnieć, że jego liberalizmem gorszą się ortodoksyjni Izraelici. Ben Chorin 
podziela opinię niektórych chrześcijańskich teologów uważając za naj
starsze przekazy nauki Jezusa: „podobieństwa” , modlitwę Pańską „Ojcze 
nasz” , oraz zbiór sentencji z Kazania na Górze. „Oryginalność i wyjątko
wość osobowości Jezusa — pisze Ben Chorin — nie pozwalają zaliczyć Go 
do żadnej ze zwykłych kategorii myślicieli i nauczycieli religijnych. Je
zus nie był bowiem ani prorokiem, ani kapłanem, nie należał ani do fary
zeuszy, ani do saduceuszy, nie był też esseńczykiem, choć niewątpliwie 
osobowość Jezusa nosi w sobie i zawiera zarówno znamiona prorockie jak
i rysy faryzejsko-esseńskie” . Nie dostrzega natomiast u tego galilejskiego 
Nauczyciela jakichkolwiek rysów saducejsko-kapłańskich.

Nakreślony przez Chorina obraz Jezusa w wielu punktach zgodny jest 
z tym, co wypracowała krytyczna egzegeza protestancka, której wyniki 
są temu badaczowi bardzo dobrze znane. Stąd — jego zdaniem — roz
bieżności poglądów żydowskich i chrześcijańskich (zarówno kiedyś daw
niej, jak i teraz) dotyczą właściwie kwestii krzyża Chrystusa i jego roli. 
Dla Ben Chorina — podobnie jak i dla wielu Żydów Jezus był rozbitkiem 
życiowym, błąkającym po ziemi palestyńskiej, był marzycielem czy fan- 
tastą, którego oczy zaślepione były miłością do swego ludu i którego 
z własnej winy spotkał tragiczny los. Przy odrobinie przezorności mógł go 
uniknąć. Co dotyczy trwałych wartości i roli Jezusa dla Żydów, to prze
de wszystkim może On symbolizować martyrologię narodu żydowskiego 
czyli ucieleśniać męczeństwo swego ludu.

Mamy tu do czynienia z trzecim typem pojmowania osobowości Jezu
sa przez współczesnych nam Żydów. Jezus jako symbol. Krzyż na któ
rym zawisł, traktowany już często symbolicznie nie tylko przez Żydów, 
mógł być dla nich jedynie znakiem ogromnych cierpień judaizmu w cią
gu całych wieków, a w czasie drugiej wojny osiągających swe apogeum. 
Podobnie Zmartwychwstanie Jezusa — jeżeli w ogóle wchodzi w grę 
w świadomości Żydów jako wydarzenie tzn. jako fakt — rozumiane jest 
także jako symbol zmartwychwstałego na nowo narodu izraelskiego jako 
państwa Izrael. Dla ilustracji można wspomnieć Marca Chagala, wy
bitnego symbolistę i surrealistę francuskiego, Żyda pochodzenia rosyj
skiego, który także Jezusa przedstawia jako prawzór, jako obraz cierpią

12. Schalom Ben Chorin „Das J u den tum im Ringen der Gegenwart”  miss.
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cego Sługi Pana ucieleśniającego umęczony lud żydowski. Oczywiście nie 
muszę podkreślać jak dalece takie rozumienie krzyża Jezusa i jego roli 
różni się od chrześcijańskiego zwiastowania roli męki i krzyża Chrystu
sa. W wyniku przeżyć mających związek z krzyżem u większości Żydów 
wytworzył się — jak to określa Lapide — tzw. „kompleks antypasyjny” — 
jakby uraz na punkcie pasji Jezusa.

O- wiele bardziej krytycznie, niż dotychczas wymienione, są przyczyn
ki amerykańskiego Żyda S. Sandmela oraz dyrektora żydowskiej wspól
noty pracy E. L. Ehrlicha. Sandmel jest autorem dwu interesujących nas 
publikacji, pierwsza pt. „Żydowskie rozumienie Nowego Testamentu” 
z 1957 ls r. oraz druga pt. „My Żydzi i Jezus” z 1973 r. Spod pióra Ehricha 
wyszedł artykuł zatytułowany „Żydowskie pojmowanie Jezusa” (z 1976 
r .)H. Obaj autorzy są sceptycznie nastawieni do prób uchwycenia istoty 
„przedwielkanocnego Jezusa” . Są zdania, że nawet usilne starania i ba
dania nie doprowadzą do rekonstrukcji pełnego obrazu historycznego Jezu
sa. Ehrich kwestionuje w dodatku możliwość uczciwego zainteresowania 
się Jezusem ze strony Żydów, gdyż — jego zdaniem — każdy Żyd może 
bez żadnego uszczerbku prowadzić pełnowartościowe życie religijne nic 
nie wiedząc o Jezusie ani nigdy nie słysząc Jego Dobrej Wieści (Ewan
gelii). Lecz nawet ten, negatywnie nastawiony Żyd bardzo mocno pod
kreśla żydowskie dziedzictwo Jezusa i żydowskie tło Nowego Testamen
t u — a więc rdzenny judaizm (żydowskość) Jezusa a zwłaszcza Ewan
gelii, wyrażając równocześnie ostry sprzeciw wobec koncepcji obrazu po- 
wielkanocnego Chrystusa jako uwielbionego Syna Bożego. Ehrich sięga 
nawet do wypowiedzi Bonhoeffera, wychwytując jego kontrowersyjną 
myśl „Kto zbyt szybko (łatwo) i zanadto bezpośrednio chce być człowie
kiem Nowego Testamentu i po nowotestamentowemu czuć — ten nie jest 
prawdziwym chrześcijaninem. Czyż ośrodkiem wszystkiego nie jest spra
wiedliwość i Królestwo Boże na ziemi?” zapytuje. Bonhoeffer. Jako jeden 
z nielicznych autorów zakłada Ehrich, że Jezus w swym zwiastowaniu 
wychodzi z przesłanek apokaliptycznych, co miało jakoby ten skutek, że 
był krytycznie nastawiony do Zakonu (z czym, jak było wyżej powie
dziane nie zgadza się prof. Flusser). Od innych kaznodziejów i nauczy
cieli żydowskich na przełomie eonów odróżniała Jezusa jego świadomość 
mesjańska, (Jest to zresztą jedna z podstawowych myśli teologii Nowego 
Testamentu) natomiast w szczególny sposób Jezusa wyróżniało to, że nie 
można Go w sposób jednoznaczny zaszeregować do jednej grupy, czy kate
gorii ówczesnych mędrców i nauczycieli. Osobowość Jezusa — przyzna

13. „A  Jewish U n d ersta n d in g  of the New Testament”  — 1957. Tegoż aut. „W e  .Juws 
and Jesus”  — 1973 IV wyd.

14. tyt. orygtn. „Elne jfldische Auffassnng von Jesus” , art. w Henrlx „Jesu Jude-Sein 
ais Zugang zum Judentum”  1878 Aachener BeitrSge zu Pastorał- und Bildungs- 
fragen — 1976 z. 6. s. 35—19.
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je Ehrieh — rozsadziła wszelkie tradycyjne schematy. Wyczuwali to już 
współcześni Jezusowi reprezentanci nauki, dlatego Jego wystąpienie zo
stało zrozumiane jako pewnego rodzaju prowokacja — jako wyzwanie. 
Natomiast skazanie Jezusa na śmierć, a zatem w ogóle śmierć Jezusa 
z Nazaretu była wynikiem n i e p o r o z u m i e n i a ;  z tym jednak, że po
myłkę popełnił Piłat.

W sumie Ehrich podziela pewne wyniki badań teologii chrześcijańskiej, 
zaznacza się jednak różnica w punkcie pojmowania Jezusa jako mesja
sza, odkupiciela i zbawiciela, a więc tych zasadniczych momentów, jakie 
związane są nierozerwalnie z wydarzeniem wielkanocnym. Ehrich obsta
je przy tym, że Jezus nie mógł być mesjaszem, ani tym bardziej zbawi
cielem, gdyż w wyniku Jego działalności los ludu nie uległ żadnej popra
wie. Ponadto twierdzi, że obca była żydostwu myśl, by jednemu czło
wiekowi można przypisać rolę zbawiciela świata. Ale i w  tym względzie 
nie jest Ehrich oryginalny, gdyż już M. Buber w artykule pt. „Kościół, 
państwo, naród i żydostwo”  z 1966 roku15 wymienia główne przeszkody 
dla Żydów, by uznać Jezusa za mesjasza. Są nimi doświadczenie, że świat 
nie został ani wybawiony, ani wyzwolony od zła i grzechu, że w dzie
jach narodu żydowskiego nie nastąpił żaden przełom czy zmiana na lep
sze — wręcz przeciwnie. Natomiast główną przeszkodą jest wiara Żydów, 
że Bóg się nie ucieleśnia. Ta odrębność w spojrzeniu na Jezusa, a zwła
szcza nie uznawanie wydarzenia wielkanocnego — Zmartwychwstania 
wydaje się w sposób zasadniczy różnić i dzielić Żydów od chrześcijan, 
co — z drugiej strony — chyba n ie  u n i e m o ż l i w i a  współpracy 
w zakresie badań nad ziemską działalnością i zwiastowaniem Jezusa, oczy
wiście pod warunkiem wzajemnego poszanowania odrębności poglądów.

Próba podsumowania

Większość współczesnych żydowskich autorów publikacji o Jezusie stoi 
na tym samym stanowisku, które już w 1905 roku określił słynny orien- 
talista Juliusz Wellhausen, że „Jezus nie był przecież chrześcijaninem 
lecz autentycznym Żydem, nie głosił jakiejś nowej wiary, nauczał jedynie 
jak należy właściwie pełnić wolę Boga” . Dzisiejsze izraelsko-żydowskie 
publikacje usiłują po prostu — wykazując autentyczny judaizm Jezusa 
przywrócić Go z powrotem żydostwu. Tego rodzaju literatura nosi cha
rakter historyczno-religijny, choć nierzadko nastawiona jest apologetycz- 
nie. Nie jest też pozbawiona rysów polemicznych zarówno w odniesieniu 
do teologii chrześcijańskiej, jak i do pewnych określonych kierunków
i tendencji w samym Izraelu.

15. „Kirche, Staat, Volk and Judentum”  w Greis-Kraus „Yersnche des Yerstebens”  —
Theologische Bttcherei, 196G s. 155—166.
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W zależności od wstępnych założeń czy zamysłów autorów Jezus bywa 
przedstawiany w różny sposób. Wymienię trzy główne typy klasyfikowa
nia Jezusa, choć nie jest to klasyfikacja pełna.

1. Jezus jest bojownikiem o polityczną niezależność narodu żydow
skiego, nie stanął na wysokości zadania.

2. Jezus jest rzecznikiem swoistej etyki humanistycznej.

3. Jezus jest symbolem i uosobieniem umęczonego ludu żydowskiego. 
Z tych trzech największą popularnością cieszy się typ pierwszy Jezus ja
ko rewolucjonista i bojownik przeciwko rzymskiej okupacji.

Okazuje się także, że dokładnego zbadania i ustaleń ściślejszych wyma
gają następujące kwestie:

1 Czy Jezus został skazany na śmierć przez Rzymian jako król Żydow
ski i na jakiej podstawie?

2. Czy taka polityczna „causa crucis” była uzasadniona?

3. Kto był najbardziej zainteresowany w tym, by Jezus został skazany 
na śmierć? (Sanhedryn, lud, Rzymianie)

4. Jakie elementy nauki Jezusa mogły Żydów razić?

5. Oryginalność i zapożyczenia w nauce Jezusa

6. Do kogo należy Jezus? oraz Kto należy do Chrystusa?

Żydowskie badania zmuszają nas chrześcijan do wnikliwego spojrze
nia na problem tzw. kerygmatycznego Chrystusa i skonfrontowania tego 
pojęcia z tym, co wiemy o Jezusie historycznym, na którym w szczegól
ności zależy stronie żydowskiej. Ponieważ żydowscy badacze zajmują się 
Jezusem jako Żydem „nie mogą teolodzy chrześcijańscy — jak to okreś
la Lapide — wycofywać się do obronnej twierdzy kerygmatycznej chry
stologii, odpornej na wszelkie ataki” . Albo jak mówi Brokex . Nie można 
kerygmatu wielkanocnego przyjmować bezkrytycznie i czynić z niego je-

1G. „Bficher sum jfldisb-ehrisiUcbeii Dialog”  — w Kateehetbche BIBtter 191, 6. 1*76 
s. 415.
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dynie i wyłączne podłoże dla chrystologii. Teologia chrześcijańska — po
stuluje Broke — powinna dać się pobudzić przez krytyczne badania ży
dowskie by śmiało stanąć wobec przedwielkanocnego Jezusa i nie prze
milczać Jego żydostwa.”

Przy omawianiu wyżej wyszczególnionych kwestii, jak w ogóle pod
czas rozmów ze stroną żydowską na pewno pomocnym okaże się apel Va- 
ticanum secundum do wzajemnego poznania i poszanowania odrębnych 
poglądów; tylko dialog prowadzony w duchu braterstwa ma szansę wydać 
zdrowy owoc w postaci rzetelnych studiów biblijnych i teologicznych.

Ze zrozumiałej i niestety dobrze uzasadnionej nieufności Żydów wo
bec Kościoła chrześcijańskiego wynika dla nas zadanie przezwyciężenia 
zadawnionych animozji, oraz wyrażenia gotowości odbudowy gmachu 
wzajemnego zaufania, i to pod auspicjami tego Jezusa, który w poni
żeniu i pogardzie żył miłością Bożą skierowaną do wszystkich ludzi 
a szczególnie do zagubionych owiec
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Uniwersytet Jagielloński, w Krakowie

(Przemiany charakteru i funkcji parafii 
Polskiego Narodowego Kościoła 

Katolickiego w Stanach Zjednoczonych

Studium parafii katedralnej Wszystkich Świętych w Chicago

1. W p r o w a d z e n i e

Podstawową jednostką organizacyjną Polskiego Narodowego Kościoh 
Katolickiego (w skrócie: PNKK) jest „gmina kościelna, czyli parafia” 
„Parafie są to zbiorowe jednostki prawne w obrębie PNKK istniejące, po
siadające czarter, albo co najmniej uznanie biskupa dyecezyćflnego .zorga
nizowane w tym celu, by mogły skutecznie pracować w duchu Chrystu
sowego kościoła” ł. Po utworzeniu parafii „kierownictwo spoczywa w spra
wach duchowych i moralnych w ręku księdza proboszcza, w sprawach gos
podarczych w ręku komitetu, którego doradcą, czy jednym z kontrolerów 
jest ksiądz proboszcz (...) Biskup mianuje i ustanawia duszpasterza w po
rozumieniu z parafią (...)” 2. „Komitet Parafialny jest (...) ciałem gospodar
czym, wybranem przez parafię i odpowiedzialnem przed parafią i bisku
pem (...)” 3.

1. IPatrz: Konstytucja, czyli Zasady ł Ustawy PNKK, w: Księga Pamiątkowa ,,33’ 
Polsko Narodowego Katolickiego Kościoła, Scranton, Penn., 1930, art. XVII 
XVIII, XIX, XX, XXI.

S. Ibidem.
3. Ibidem.
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Poski Narodowy Kościół Katolicki funkcjonuje więc za pośrednic
twem instytucji parafii, prży czym majątek parafialny jest własnością 
tych, którzy parafię zorganizowali. Zarządzają oni tym majątkiem poprzez 
Komitet Parafialny składający się z osób przez nich samych wybranych, 
a* ponadto mogą się wypowiadać w sprawie kandydata na stanowisko 
proboszcza parafii. Kościół ten opiera się więc na „demokratycznej formie 
zarządzania (...) przez mężczyzn i kobiety, świeckich i duchownych (...) 
a księża mogą, jeśli chcą, zawierać związki małżeńskie” *.

Drugą sprawą istotną jest wprowadzenie do liturgii PNKK języka 
polskiego. Biskup Franciszek Hodur, który Kościół ten zorganizował8, 
podawał następujące uzasadnienie dla te jd e cy z ji: „Wszystkie wielkie 
historyczne narody wprowadziły do kościelnych obrzędów swój własny 
język, aby go podnieść, wzbogacić, uczcić i uświęcić. Tak czynili Żydzi, 
Grecy, Rzymianie, Asyryjczycy i Ormianie w starożytności i tak potem 
uczynili Rosjanie, Anglicy i Niemcy (...)). Język jest najlepszym łącznikiem 
naszego narodu, najdoskonalszym narzędziem, przez które uzewnętrznia się 
obecnie nasz rozum, nasze serce, nasze życie wewnętrzne, nasze dążenia 
rligijne, społeczne, polityczne, nasz geniusz narodowy. On nas jednoczy, 
wszystkich zbliża ku sobie, zapala, pobudza, ożywia i jest przed światem 
symbolem narodowej jedności, żywotności i nieprzezwyciężonych naszych 
praw na przyszłość” *.

Parafie PNKK, oparte o demokratyczny sposób zarządzania i funkcjo
nujące — w pierwszym etapie swego istnienia — w języku polskim, połą
czone są w diecezje: Diecezję Centralną, Zachodnią, Buffalo-Pittsburg oraz 
Wschodnią. Dodatkowo, decyzją XII Synodu Generalnego w Manchester, 
N.H. utworzono w r. 1967 jedną diecezję w Kanadzie7.

Polski Narodowy Kościół Katolicki fukcjonuje nie tylko za pośredni
ctwem instytucji parafii, ale także szkół i organizacji parafialnych i po- 
nadparafialnych. Towarzystwa, które w rozwoju PNKK w USA odegrały 
najistotniejszą rolę to:
1) wychowawczo-kształceniowe, od 1930 r. posiadające zarządy centralne, 

takie jak: Zjednoczone Towarzystwa Niewiast Polskich im. Marii Ko
nopnickiej (United Maria Konopnicka Ladies’ Society), Zjednoczone 
Towarzystwa Młodzieży Zmartwychwstanie (United Young Men’ Society

4. Patrz: F. Rowiński: To Grow in Catholic Faith in the PNCC, w: .V Syned Die
cezji Zachodniej PNKK, 1965, Oct. 5, 6 i 7, 1965, Chicago.

5. F. Hodur — Priest — Bishop — Primate. Centenary Obseryance 1M6, i$ee, Sun- 
day, Oct. 23, 1966, Chicago III.

6. Patrz: The First Youth Convocation ot the PNC Church, Aug. 18—26 1964, Buffa
lo, N. Y.

7. Patrz: Pamiętnik wydany przez Parafię Katedralną pw. Wszystkich Świętych 
z okazji Dziesiątego Powszechnego Synodu Polskiego Narodowego Katolickiego 
Kościoła, w dn. 1, 2, 3 i 4 lipca 1958 w Chicago, m .
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of Ressurection), Zjednoczone Towarzystwa Polsko-Narodowej Szkoły 
(United Societies of the Friends of the PN School);

2) towarzystwo-rozrywkowe, takie jak: Zjednoczone Towarzystwa Mło
dzieży (United Youth Organization), Zjednoczone Chóry PNKK (United 
Choirs of the PNCC), Zjednoczone Chóry okręgu New York—New 
Jersey (United Choirs of the New York—New Jersey District);

3) charytatywne: Zjednoczone Towarzystwa Adoracji Najświętszego Sa
kramentu (United Ladies’ Blessed Sacrament Society, Zjednoczone To
warzystwa Dziewic Polskich ^United Polish Girls’ Sodalities);

4) ekonomiczno-społeczne: Polsko-Narodowa Spójnia (Polish National 
Union of America).
W okresie drugiej wojny światowej powstały dodatkowo organizacje, 

których celem było niesienie pomocy Polsce, takie jak Plutony Dobrego 
Samarytanina, Komitet Pomocy i Rozmieszczenia Uchodźców PNKK 
(PNCC Relief and Resettlement Center), a od roku 1957 — American 
Polish National Relief for Poland Inc. Pod koniec lat piędziesiątych PNKK 
powołał do życia Church Progress Council, który zainicjował zakładanie 
w poszczególnych parafiach tzw. Szkół Chrześcijańskiego Życia ('School 
of Christian Living).

Najistotniejszą cechą specyficzną Polskiego Narodowego Kościoła Kato
lickiego w Stanach, prócz wspomnianych już cech organizacyjnych, jest 
jego amerykańska geneza. Nie był to Kościół przeniesiony do Stanów 
przez imigrantów polskich ze Starego Kraju, a więc nie był Kościołem 
polskim w swej genezie. Zrodził się na bazie warunków amerykańskich
i warunki te stanowią nie tylko społeczny kontekst jego genezy ale także 
funkcji 8.

W założeniach PNKK leżały nie tylko funkcje religijne, ale także po- 
zareligijne, przede wszystkim narodowościowe i społeczne. Program, które
go celem było niesienie pomocy Polsce, jak również rozwiązywanie pro
blemów, z jakimi imigranci polscy zetknęli się w Stanach, sformułowany 
został następująco: „Musimy więc walczyć o stworzenie takiego porządku 
społecznego, w którym wszyscy ludzie posiadaliby to, co jest im niezbędne 
do odpowiedniego rozwoju w życiu. Mamy nadzieję, że społeczeństwo stop
niowo, nie rewolucyjnie, a ewolucyjnie, osiągnie taki poziom, w którym 
przeważać będzie sprawiedliwość społeczna i nieznany będzie wyzysk czło
wieka przez człowieka” *. W 1913 r. Kościół ten włączył się aktywnie, do 
działań podejmowanych przez Komitet Obrony Narodowej, by u jego boku 
walczyć o wolność polityczną i niepodległość narodową dla Polski. Ponad

8. Społeczna geneza i funkcje PNKK opracowane zostały przez B. Kubiaka w: 
Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Osso
lineum 1970.

9. Ks. bp. F. Bodur; Prawo istnienia PNK Kościoła, w: Księga Pamiątkowa „33” , 
op. cit.
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to, święta narodowe polskie włączono do kalendarza obrzędowego i utrwa
lano przywiązanie do symboli narodowych oraz elementów kultury naro
dowej. Także podczas drugiej wojny światowej PNKK włączał się do akcji 
podejmowanych w celu niesienia pomocy Polsce.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po pierwszej wojnie świa
towej, gdy zainteresowanie środowiska polonijnego przeniesione zostało 
ze spraw dotyczących Starego Kraju na problemy wewnętrzne imigrantów, 
stopniowej ewolucji zaczął też ulegać charakter PNKK i pełnionych przez 
niego funkcji. Parafie zaczęły zmieniać się w  parafie amerykańskie, wie
loetniczne, a od 1961 r. został w tym Kościele oficjalnie wprowadzony 
język angielski. „Dziś Kościół jest nie tylko „instytucją republikańską 
w  porównaniu z systemem monarchicznym” (Kościoła rzymskokatolickie
go — B. L.). Jest również instytucją kosmopolityczną, tzn. obejmującą 
wszystkich ludzi. W spisach parafii PNKK można znaleźć dużą ilość naz
wisk przedstawicieli wszystkich grup etnicznych” 10. O stopniu zróżnico
wania etnicznego świadczy fakt, iż na łamach czasopisma wydawanego 
przez Savonarola Theological Seminary, w numerze z września—paździer
nika 1977, rozważana była kwestia zmiany nazwy Kościoła na Narodowy 
Kościół Katolicki. Ponieważ prócz Polaków należą do niego Amerykanie, 
Litwini, Kanadyjczycy, Słowacy, Brazylijczycy, przymiotnik „Polski” prze
staje być adekwatny “ . Jeśli zostanie zachowany, 'to tylko po to, by wska
zać na genezę Kościoła, na fakt, iż założony on został przez imigrantów 
polskich.

Ze względu na postępujący proces asymilacji środowiska polonijnego 
koniecznym stało się wprowadzenie języka angielskiego. „Obecnie młode 
pokolenie, z małymi wyjątkami, czyta tylko po angielsku. Tym młodym 
ludziom musimy dać do ręki angielską książkę, jeśli zechcemy ich prze
konać o potrzebie naszego Kościoła nie tylko dla dobra Polski, ale także 
dla pożytku Ameryki” 12. Było to również konieczne ze względu na brak 

. kleru władającego językiem polskim.
Ewolucja parafii PNKK w kierunku parafii angielskojęzycznych

i wieloetnicznych pociągnęła za sobą zmiany w zakresie i charakterze 
funkcji, przede wszystkim tych, które należały do kategorii narodowych
i społecznych.

Tendencja do zakładania parafii niezależnych, które z czasem stały się 
elementami składowymi PNKK, ujawniła się również wśród imigrantów 
polskich na terenie Chicago. Tutaj przecież powstała jedna z pierwszych 
tego rodzaju parafii, parafia Wszystkich Świętych (1895). Po niej powstały

10. „Posłannictwo. Kwartalnik Teologiczno-Filozoficzny", kwartał 2, 1976, r. XLIV,
9. 44—53.

11. Ks, F. C. Rowiński: Fresent and Futurę of the PNCC (maszynopis przygoto
wywany do druku).

12. Protokół 4 Synodu Diecezji Zachodniej PNKK 1956.
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następnie: Dobrego Pasterza (1922), Słowa Bożego (1927), Świętej Rodzi
ny (1928), Najświętszej Marii Panny (1933), Świętego Jana (1939), św. Cy
ryla i Metodego (1939), św. Ducha i św. Jadwigi.

W Chicago w 1903; r. zaczął też wychodzić lokalny tygodnik religijny 
„Reforma” , w 1937 r. zaś rozpoczęto nadawanie programu radiowego, któ
rego zadaniem było przekonać środowisko polonijne o wartościach płyną
cych z przynależności do PNKK i zmienić stosunek tego środowiska do 
Kościoła18. Od r. 1958, od czasu do czasu, nadawane też są programy tele
wizyjne PNKK w Chicago pt. „The Faith of Our Forefathers” o charak
terze religijnym.

Wszystkie parafie chicagowskie PNKK wchodzą w skład Diecezji Za
chodniej, przy czym parafia Wszystkich Świętych jest parafią katedralną
i stanowi siedzibę władz tej Diecezji.

2. Parafia Wszystkich Świętych w Chicago

2.1. Społeczny kontekst założenia parafii i jej lokalizacja
W .„Dzienniku Chicagowskim” z 17 stycznia 1895 r. zamieszczono nb- 

tatkę pt. „Zaburzenia w parafii św. Jadwigi w Chicago” , w której podano, 
że „(...) burzę rozdwojenia wywołał ksiądz polski (...) ks. Antoni Kozłowski 
(...). Ten duchowny — obecnie usunięty od pełnienia obowiązków asystenta
i przez arcybiskupa postawiony w stanie irregularitatis z pozbawieniem 
prawa pełnienia funkcji kapłańskich — osnuł intrygę (...) dążącą do usu
nięcia obecnego proboszcza i do zajęcia samemu jego miejsca (...)M. Była 
to pierwsza wzmianka w polonijnej prasie chicagowskiej na temat kon
fliktu, który zrodził się w parafii rzymskokatolickiej św. Jadwigi. Parafia 
ta, założona w r. 1888 w  Polish Downtown dzięki pomocy finansowej 
ks. W. Barzyńskiego z zakonu zmartwychwstańców, proboszcza parafii 
św. Stanisława Kostki, od r. 1889 kierowana była przez jego brata, Josepha 
Barzyńskiego. Nie cieszył się on sympatią parafian, przede wszystkim 
dlatego, że nie powołał do życia Komitetu Parafialnego i sam w sposób 
niegospodarny zarządzał finansami parafii. W 1894 r. wikarym w tej pa
rafii został ks. A. Kozłowski, młody, energiczny, sympatyczny, który 
w krótkim czasie pozyskał sobie serca parafian. Kierując się zazdrością, 
ks. J. Barzyński zwolnił ks. Kozłowskiego z parafii (w grudniu 1894), co 
zrodziło wrogie nastawienie parafian do jego osoby. Ks. Kozłowski, mając 
ich poparcie, zwrócił się z prośbą do arcybpa Feehana, by usunął z parafii 
ks. Barzyńskiego. Prośba ta jednak nie została wysłuchana, a ks. Kozło
wski został pozbawiony prawa pełnienia funkcji kapłańskich. Od stycznia

13. Początkowo w godzinach popołudniowych, obecnie wieczornych, na stacji WCBD.
14. „Dziennik' Chicagowski” , czwartek 171 1895, no 14 r. VI.
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1895 t. zaburzenia w parafii zaczęły przybierać w związku z tym na sile. 
W konsekwencji arcybp Feehan zamknął kościół, ks. J. Barzyński schronił 
się do parafii św. Stanisława Kostki, a nowym kandydatem na proboszcza 
w  parafii św. Jadwigi został ks. E. Sedlaczek, również z zakonu zmar
twychwstańców. Parafianie nie chcieli jednak zaakceptować jego kandy
datury i zwrócili się do Delegata Apostolskiego Satollego z prośbą o in
terwencję. Prośba ta nie została wysłuchana i w marcu 1895 r., gdy arcybp 
Feehan dokonał otwarcia kościoła znów doszło do zaburzeń, w  wyniku 
których kościół ponownie zamknięto15.

W drugiej połowie marca i pierwszej kwietnia, co dwa, trzy dni spo
tykał się Komitet Parafialny. Reprezentował on opozycję i pod. przewod
nictwem ks. A. Kozłowskiego starał się znaleźć rozwiązanie problemów, 
jakie zaistniały w parafii św. Jadwigi. Ostatecznie w dniu 20 kwietnia 
1895 r. podjęto decyzję o konieczności utworzenia parafii niezależnejl*. 
Podczas kolejnego, spotkania, w  dniu 29 kwietnia powołano Komitet budo
wy kościoła, a także zadecydowano wyegzekwować zwrot pieniędzy wpła
conych do parafii św. Jadwigi drogą procesu sądowego. Postanowiono 
także zwrócić się do biskupa z prośbą o udzielenie zezwolenia na erygo
wanie nowej parafii17.

Konflikt, jaki zaistniał w  parafii św. Jadwigi nie prowadził bowiem 
do schizmy, nie był ruchem anty-rzymskokatoliekim, ale jedynie prote
stem przeciw administracji kościelnej, przeciw ks. W. Barzyńskiemu, prze
ciw zakonowi zmartwychwstańców81. Ks. Kozłowski także nie może być 
uznany inicjatorem ruchu, gdyż włączył się on jedynie do ruchu, któr? 
rozwinął się przecież podczas jego nieobecności w Chicago, od grudnia 
1894 r. do kwietnia 1895 r.

Parafianie jednak nie otrzymali zezwolenia biskupa i w maju przy
stąpili do budowy nowego kościoła na gruncie zakupionym na rogu ulic 
Dickens i Damen. Pierwotnie planowano, iż kościół ten będzie pod wezwa
niem św. Krzyża, ale ponieważ łatwiej było uzyskać relikwie świętych, 
zadecydowano przyjąć nazwę Wszystkich Świętych. W czerwcu 1895 r. 
nastąpiło poświęcenie tego kościoła, do którego przyłączyło się 1 000 spo
śród 1 300 rodzin należących do parafii św. Jadwigils. W sierpniu nastą
piło poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy budynek kościelny. Bi

1S. Patrz numery „Dziennika Chicagowskiego”  z lutego i marca 1895 r.
1S. Książka Pamiątkowa 65 Rocznicy Parafii Wszystkich Świętych PNKK 1960.
17. Książka Sekretarza Frotokólowego przy Parafii Wszystkich Świętych, kwiecień 
- 1895 — styczeń 1901.

18. Zakon zmartwychwstańców dzięki współpracy z chicagowską hierarchią kościoła 
rzymskokatolickiego mial zagwarantowaną możliwość obsadzania stanowisk pro
boszczów w parafiach polonijnych przez swoich duchownych. Patrz: V. Greene, 
For God and Country, The Rise of Polish and Lithuanian Ethnic Consćiousness 
in America, The State Historical Society of Wisconsin, Madison 1975, s. 106.

19. Książka Sekretarza Protokólowego, op. cit.
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skup Chicago skłonny był uczestniczyć w tej uroczystości, ale pod warun
kiem przeproszenia go przez parafian, przepisania na niego tytułu włas
ności majątku parafialnego i wycofania przez parafian sprawy złożonej 
w  sądzie, a dotyczącej^ zwrotu ich pieniędzy z parafii św. Jadwigi. Para
fianie nie przystali jednak na te warunki i parafia nadal funkcjonowała 
jako parafia niezależna. We wrześniu zakupili grunt pod cmentarz przy 
Higgins Road, otworzyli szkołę wieczorową dla dzieci i podejmowali sze
reg inicjatyw — poprzez Towarzystwo Kółka Dramatycznego i Towarzy
stwo Krakusów, istniejące przy parafii — na rzecz pomnażania funduszy 
parafialnych. Poświęcenie nowego budynku kościelnego nastąpiło w  dniu 
10 listopada 1895 r. Na posiedzeniu nadzwyczajnym, które odbyło się 
w  dniu następnym, ogłoszono zasady funkcjonowania nowego kościoła, 
sformułowane w następujący sposób: ,,a) aby kościelne properta należały 
do parafii, która je kupi i wybuduje a nie do jednej osoby czyli biskupa, 
b) aby wszystkie finansa kościelne były w ręku Komitetu, który jest wy
brany od ogółu tejże parafii, c) aby utrzymać dobre szkoły parafialne, aby 
dać dzieciom i młodzieży dobre nauki i wykształcenie Zasady te,
przyjęte przez pierwszą niezależną parafię utworzoną przez imigrantów 
polskich nie tylko w Chicago, ale także w innych miastach Stanów Zjed
noczonych, parafię Wszystkich Świętych, której przewodził wówczas ks. 
Antoni Kozłowski, okazały się później zbieżne z zasadami, na których 
oparł się Polski Narodowy Kościół Katolicki w  Ameryce.

W r. 1896 zakupiono pomoce naukowe i sprzęt konieczny dla funkcjono
wania szkoły parafialnej, wybrano Komitet Szkolny, którego zadaniem 
było opiekować się tą szkołą, powołano Komitet Wykonawczy, którego 
celem było założenie ksiąg parafialnych i rachunkowych oraz opieka nad 
tymi księgami, uporządkowano teren wokół kościoła oraz zakupiono sze
reg sprzętów składających się na wyposażenie budynku kościelnego.

W r. 1897 miało natomiast miejsce wydarzenie niezwykle istotne dla 
dalszych losów parafii niezależnych w Stanach'. Ks. Antoni Kozłowski zo
stał wybrany przez parafian należących do jego parafii, a także do innych 
parafii niezależnych, które imigranci polscy w  międzyczasie założyli, bi
skupem. Dnia 21 listopada 1897 r. został konsekrowany przez biskupów: 
Edwarda Herzoga, Gerarda Gulla i Theodora Webera w katedrze kościoła 
Starokatolickiego w Bernie, w Szwajcarii21. W ten sposób zapoczątkowana 
została „legalna” hierarchia kościelna dla parafii niezależnych, a parafia 
Wszystkich'Świętych w Chicago stała się siedzibą biskupa.

Do r; 1907 parafia koncentrowała się na sprawach dotyczących jej życia 
wewnętrznego. Starano się uregulować problemy związane z obsadzeniem

20. Ibidetó.
21. 189S—1970 Ali Sąints Parisk PNCC, Chicago, III. Książka Pamiątkowa 75 Rocz

nicy Parafii Wszystkich Świętych PNKK.
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stanowisk organisty, nauczycieli, grabarza, kwestię wakacji letnich dla 
dzieci ze szkoły parafialnej, problemy wynagrodzenia nauczycieli, zaopa
trzenia szkoły w niezbędne sprzęty i pomoce naukowe. Wyremontowano 
także budynek kościelny, szkołę, uporządkowano cmentarz, a w  dawnej 
kaplicy urządzono bibliotekę i drukarnię parafialną.

14 stycznia 1907 r. zmarł bp A. Kozłowski, który był już wówczas gło
wą kościoła, w skład którego wchodziły 23 parafie niezależne skupiające 
około 75— 100 000 osób2!. Pogrzeb bpa Kozłowskiego stał się okazją dla 
pierwszego kontaktu parafii Wszystkich Świętych z hierarchią Polskiego 
Narodowego Kościoła Katolickiego, który ukonstytuował się pod przewod
nictwem bpa F. Hodura w  Scranton, Penna. Zaproszony na ten pogrzeb 
bp. F. Hodur wygłosił mowę okolicznościową, w  której przedstawił za
sady, na jakich opierał się zorganizowany przez niego Kościół. Oficjalne 
przyłączenie parafii Wszystkich Świętych do PNKK nastąpiło 24 marca 
1909 r. W lipcu 1926 r. kościół Wszystkich Świętych mianowany został 
katedrą Zachodniej Diecezji PN K K 23. W tym  samym roku parafia wpro
wadziła do liturgii język polski. W latach 1929— 1931 trwała budowa no
wego budynku kościelnego. Katedra, która istnieje do tej pory przy West 
Charleston St., poświęcona została 14 czerwca 1931 r. W r. 1966 nastąpiło 
poświęcenie kaplicy zbudowanej na cmentarzu Wszystkich Świętych —  
A li Saints Memoriał Chapel — pomnika wdzięczności dla wszystkich 
współorganizatorów Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w  Sta
nach 2‘ .

Parafia Wszystkich Świętych była i pozostała do dziś parafią nietery- 
torialną. Co prawda należały do niej najczęściej osoby mieszkające w  są
siedztwie, nie ma jednak możliwości ścisłego wyznaczenia jej granic.

2.2. Charakterystyka społeczności parafialnej

Parafia Wszystkich Świętych założona została przez około 1 000 rodzin 
polskiego pochodzenia, należących wcześniej do parafii rzymskokatoli
ckiej — św. Jadwigi. W całym okresie dziejów parafii liczba rodzin do 
niej należących tylko dwukrotnie przekroczyła 1000, w  r. 1930 (1200) i 1950 
(1054). W pozostałych latach utrzymywała się poniżej 1000, wykazując ten
dencję spadkową pod koniec lat trzydziestych (w r. 1938 do parafii nale
żało 768 rodzin) i sześćdziesiątych (w r. 1966 — 112 rodzin), a wzrostową 
w  latach czterdziestych, pięćdziesiątych i siedemdziesiątych (w r. 1977 —

22. V. Greene, For God and Country, op. cit., s. 143.
23. Kolejnymi kierownikami parafii Wszystkich Świętych byli: A. Kozłowski 

(1895—1907), J. Tomaszewski (1907—1909), M. Lawnicki, J. Flaga, V. Cichy, F. Mi
rek (1909—1926, Ł. Grochowski (1926—1955), J. Kardaś (1955—1958) i F. C. R ow iński 
od r. 1958 do chwili obecnej.

24. Ponadto w r. 1956 zakupiono Dom Wypoczynkowy Diecezji Zachodniej w Darie, 
Florida dla osób starszych.
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392 rodziny)25. Spadek liczebności parafian w latach trzydziestych inter
pretowany być może z jednej strony brakiem napływu nowych imigrantów 
z Polski, spadkiem zainteresowania sprawami Starego Kraju, z drugiej 
zaś — i to wydaje się istotniejsze —  względną stabilizacją polonijnego 
Kościoła Rzymskokatolickiego w Stanach. Spadek liczby rodzin należą
cych do parafii pod koniec lat sześćdziesiątych może być natomiast wy
nikiem opuszczania przez drugą i dalsze generacje imigrantów polskich 
bezpośredniego sąsiedztwa kościoła parafialnego i przenoszenia się do oko
lic podmieskich, a także budowania nowych arterii komunikacyjnych 
w  mieście, które ,pozbijały dawne układy ekologiczne. Wzrost populacji 
parafian w  latach czterdziestych i pięćdziesiątych mógł natomiast być w y
nikiem napływu, choć znikomej im igracji po drugiej wojnie światowej, 
a także wzrostu zainteresowania losami Polski w  środowisku polonijnym, 
ze względu na działania wojenne. Wzrost liczebności parafian w  latach 
siedemdziesiątych jest jak sądzę wywołany faktem stopniowego przyłącza
nia się do parafii przedstawicieli innych grup etnicznych i stawania się 
przez nią amerykańską parafią wieloetniczną.

Migracje parafian polskiego pochodzenia w  kierunku przedmieść mia
sta północnych i północno-zachodnich, zapoczątkowane na szerszą skalę 
w  latach sześćdziesiątych, spowodowały, że obecnie tylko jedna trzecia 
parafian pochodzenia polskiego mieszka w  bezpośrednim sąsiedztwie pa
rafii. Część parafian przeniosła się także w  okolice innych parafii Polskie
go Narodowego Kościoła Katolickiego w  Chicago: parafii św. Cyryla i Me
todego, św. Jana i Słowa Bożego. Wypierani oni bowiem byli przez imi
grantów z  krajów -Ameryki Łacińskiej i z krajów  azjatyckich, którzy za
częli się osiedlać w  pobliżu kościoła Wszystkich Świętych. Tendencja do 
przenoszenia się na przedmieścia była też wynikiem dopełniania się pro
cesu iqh asymilacji, awansu ekonomicznego i społecznego. A by podtrzymać 
więź tych spośród parafian, którzy przenieśli się na przedmieścia z  parafią 
już w  r. 1955, podjęto inicjatywę podzielenia parafii na .okręgi i wyzna
czenia tzw. łączników, którzy kontaktowaliby się z parafianami mieszka
jącymi w  oddaleniu Rozwiązanie to nie przyniosło jednak spodziewa
nych rezultatów i w  łatach sześćdziesiątych bieżącego stulecia liczba ro 
dzin identyfikujących się z parafią nadal spadała.

Parafia Wszystkich Świętych założona została przez osadników pocho
dzących głównie z zaboru pruskiego. W  dokumentach parafialnych podział 
na poszczególne zabory uwzględniany był do lat 1920—1921, stąd też istnie
je możliwość stwierdzenia, iż pośród parafian osoby pochodzące z zaboru

25. Dane te pochodzą z Książki Parafii Wszystkich Świętych 1895—1902, Sprawozdań 
Parafii Wszystkich Świętych za lata 1S38—1958 i Książki Parafii Wszystkich Świę
tych z lat 1966 i 1977.

26. Records — Sprawozdania parafialne Parafii Wszystkich Świętych za lata 1955— 
1962.
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pruskiego w  latach 1907— 1921 stanowiły średnio 30% populacji. Od r. 1914 
proporcje te jednak sukcesywnie się obniżały, a podwyższały się proporcje 
parafian pochodzących przede wszystkim z Królestwa Polskiego oraz Ga
licji

Na podtawie zapisów miejsca urodzenia parafian w  księgach parafial
nych*8, stwierdzić można, że parafia Wszystkich Św iętych 'była  parafią 
imigrantów polskich, a więc osób urodzonych w  Polsce jedynie na prze
łomie wieków. Od początku 1900 r. obserwuje się w  niej stopniowy, ale 
stały spadek proporcji pierwszego pokolenia imigrantów, przy równoczes
nym wzroście pokoleń dalszych. Tendencji tej nie zakłócił napływ imi
grantów z Polski po drugiej wojnie światowej, choć proporcje osób uro
dzonych w  Polsce wzrosły od r. 1927 do 1967 z 6,8% do 16,7°/», aby 
w  r. 1976 znów osiągnąć poziom 9,1%. Równolegle,, proporcje osób uro
dzonych na terenie Stanów Zjednoczonych, a szczególnie w  Chicago, stale 
wzrastały i w  r. 1977 osiągnęły odpowiednio następujące wysokości: 11,1®/* 
i 66,7%. Ponieważ proporcje osób urodzonych w  innych krajach europej
skich poza Polską, są w  parafii Wszystkich Świętych nieznaczne, a ponadto 
w  ogóle nie występują od r. 1930, pomijam bardziej szczegółową ich ana
lizę.

Kolejna kwestia to zróżnicowanie struktury etnicznej i wyznaniowej 
parafian. Jedyne dane na ten temat, istniejące w księgach parafialnych, 
to nazwiska ojców  dzieci przyjmujących chrzest w  tej parafii. Ujawniają 
one, że struktura etniczna zaczyna się tu różnicować od r. 1960. Nazwiska
o. brzmieniu romańskim (hiszpańskie, włoskie, francuskie) osiągają 
w  r. 1977 wysokość w  granicach 8%—16,7%). W księgach małżeństw ist
nieją natomiast dane na temat związków parafian z osobami należącymi 
do innych —. poza Polskim Narodowym Kościołem Katolickim —  Kościo
łów. Małżeństwa międzywyznaniowe pojawiają się w  parafii od końca lat 
pięćdziesiątych, przy czym najczęściej zawierane są one z przedstawicie
lami Kościoła Rzymskokatolickiego {z początkiem lat sześćdziesiątych pra
wie 20%).

Podsumowując można więc stwierdzić, iż współczesna populacja para
fian to głównie potomkowie imigrantów polskich do Stanów, Amerykanie 
należących do dalszych pokoleń osadników, nie tylko z terenu Chicago. Za
rysowujące się przemiany struktury etnicznej i wyznaniowej, mimo, iż 
osoby polskiego pochodzenia wypierane są z bezpoiredniego sąsiedztwa 
parafii, nie są jeszcze zbytnio zaawansowane. Imigranci z krajów Ameryki 
Łacińskiej czy Azji nie przystępują bowiem do tej parafii w  takim stop
niu, jak np. do polonijnych parafii rzymskokatolickich. Przyczyną tego 
stanu rzeczy jest, jak sądzę, z jednej strony fakt, że parafia nie jest nawet

27. Dane te pochodzą z Księgi Pogrzebów i Ślubów.
28. Dane pochodzą z Księgi Ślubów.
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dziś parafią terytorialną, z drugiej zaś — jej przynależność do Kościoła, 
który w  swej nazwie zachował przymiotnik „Polski” . Fakt, że członkami 
parafii są przede wszystkim osoby należące do dalszych pokoleń imigran
tów polskich, a więc ta część środowiska polonijnego, której proces asy
m ilacji jest najbardziej zaawansowany, znajduje odzwierciedlenie w  stanie 
majątkowym parafii.

Problemy finansowe występowały w  parafii jedynie w  okresie jej kon
stytuowania się. Parafianie zmuszeni byli zaciągać pożyczki na potrzeby 
parafii, obniżać pensję proboszczowi, wikaremu, nauczycielom, organiście, 
kościelnemu i ograniczać wydatki. Od r. 1898 byli już jednak w  stanie 
sami udzielić pożyczki nowo powstającej parafii Matki Boskiej Często
chowskiej, a w  r. 1902, nie tylko udzielić pożyczki raz jeszcze, ale także 
przystąpić do remontu budynku kościelnego. Od końca r. 1900 parafia 
funkcjonowała więc w  stanie równowagi finansowej i mimo podejmowania 
nowych inwestycji była samowystarczalna w  tym względzie. W świetle 
istniejących dokumentów nie wydaje się możliwym, aby przyczyną był 
wyższy standard ekonomiczny imigrantów należących do parafii. Wyjaś
nienia tego stanu rzeczy można więc, jak sądzę, szukać jedynie w  zasa
dach organizacyjnych parafii, w  fakcie, iż majątek parafialny był włas
nością imigrantów, i oni sami wraz ze swym proboszczem majątkiem tym 
rozporządzali. Istotnym czynnikiem, który umożliwił parafii osiągnięcie 
równowagi fnansowej relatywnie w  krótkim czasie, była względna stabi
lizacja ekonomiczna założycieli parafii. Procesowi konstytuowania parafii 
nie towarzyszył bowiem proces ich osiedlania się, budowania własnych 
domów, poszukiwania pracy zarobkowej. Byli oni bowiem już wcześniej 
członkami parafii św. Jadwigi i  w  okresie przynależności do niej zdołali 
zaspokoić swoje elementarne potrzeby wynikające z faktu osadnictwa 
w  obcym kraju. Utrzymywanie równowagi finansowej przez parafię Wszy
stkich Świętych do chwili obecnej, a co ważniejsze zdecydowanie wyższy 
stan majątkowy w  relacji do liczby rodzin do parafii należących ” , jest 
niewątpliwie wynikiem składu parafian —  prawie wyłącznie Amerykanów 
należących do dalszych generacji imigrantów polskich, a więc równo
cześnie osób o wyższym standardzie ekonomicznym.

0  wzroście standardu ekonomicznego parafian świadczy też fakt, że 
byli oni w stanie zebrać w r. 1968, kiedy liczyli jedynie około 800 osób, 
sumę 205 656.68 dolarów na budowę A li Saints’ Memoriał Chapel. Ponadto, 
majątek parafii w  r. 1896 ubezpieczony był tylko na 5 000 dolarów, a w  r. 
1955 — na 100 000 dolarów. Wysokość świadczeń finansowych na rzecz pa
rafii dowodzi nie tylko większych możliwości ze strony parafian w  tym 
zakresie, ale również szczególnego ich stosunku do 'parafii i jej potrzeb.

£9. Sytuację finansową parafii ilustrują dane zawarte w Księgach Finansowych
1 Księgach Dochodów i Rozchodów parafii. Stan kasy parafialnej od końca lat
60 staJe wzrasta.
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2.3. Szkolą parafialna

Przy parafii Wszystkich Świętych nie było i nie ma pełnowymiarowej 
dziennej szkoły parafialnej. Dzieci i młodzież z tej parafii od samego po
czątku uczęszczały węc do chicagowskich szkół publicznych, zdobywając 
tym samym lepsze przygotowanie do życia w  nowych warunkach, a także 
podstawy do awansu w  społeczeństwie amerykańskim. Tą drogą przyspie
szony został proce amerykanizacji młodych pokoleń należących do parafii, 
a więc równocześnie proces amerykanizacji samej parafii.

Z drugiej jednakże strony funkcjonowały przy parafii szkoły, których 
zadaniem było uzupełniać wiedzę dzieci i młodzieży o te elementy, które 
wydawały się ważne z punktu widzenia Kościoła Narodowego. Parafia 
Wszystkich Świętych jako pierwsza założyła tzw. Szkołę Chrześcijańskiego 
Życia. Rozpoczęła ona swoją działalność zaraz po zorganizowaniu parafii 
niezależnej, najpierw jako szkoła wieczorowa dla , młodzieży powyżej 
14 roku życia, później zaś, jako szkoła dla dzieci od lat pięciu. Prowadzo
no w  niej zajęcia z katechizmu dla dzieci przygotowujących się do pier
wszej komunii i  konfirmacji, dla dzieci młodszych w  soboty przed połud
niem, a dla starszych — we środy wieczorem. Z biegiem czasu szkoła ta 
przeobraziła się w  szkołę niedzielną i w  tej form ie funkcjonuje do tej 
p ory ’ 0. W latach sześćdziesiątych Szkoła Chrześcijańskiego Życia stała 
się-formą szkoły wprowadzoną dla całego Kościoła Narodowego, przy czym 
przekazywanie elementów wiedzy o kulturze polskiej również włączone zo
stało do je j programu.

W parafii Wszystkich Świętych funkcjonowała również Szkoła Uzupeł
niająca, w  której dzieci i  młodzież, trzy razy w  tygodniu, pobierały naukę 
języka polskiego. W ostatnich latach obserwuje się jednak spadek zainte
resowania nauką języka polskiego; dzieci uważają, że jest to język trud
ny, a co ważniejsze, w  warunkach amerykańskich —  niepotrzebny, ro
dzice natonpast, tłumaczą się kłopotami z dodatkowym dowożeniem dzieci 
do szkoły. Większość parafian mieszka już teraz bowiem na przedmieś
ciach 31.

Trzeci typ* szkoły zorganizowanej przy parafii Wszystkich Świętych to 
Szkoła Wakacyjna, która istniała do lat pięćdziesiątych. W Szkole tej, 
w  okresie wakacji letnich organizowano zajęcia dla dzieci, w  ramach 
których uczyły się one dodatkowo języka polskiego, religii, śpiewu pieśni 
religijnych, gier towarzyskich i odbywały ćwiczenia gimnastyczne. W la
tach trzydziestych zajęcia odbywały się trzy razy tygodniowo, później już 
tylko dwa razy.

30. yv  Statement o t  Income for the Year Ending Dec. 31 1967—1976 podano, że w 
r. 1967 do szkoły uczęszczało 138 dzieci, a w r. 1974 — 97.

SI. W r. 1960 na lekcje języka polskiego uczęszczało około 70 dzieci, a w r. 1977/78 _
12. Dane te pochodzą od bp Franciszka Rowińskiego.
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Szkoły działające przy tej parafii miały więc za zadanie dostarczać 
dzieciom ze środowiska polonijnego, należącego do parafi a uczęszcza
jącym  do szkół publicznych, dodatkowej wiedzy z zakresu języka i kultury 
polskiej, a także religii katolickiej w jej polsko-narodowej odmianie. W e 
wszystkich wymienionych formach szkół istniejących przy parafii liczba 
uczniów sukcesywnie jednak maleje. Wynika to z jednej strony ze spad
ku liczebności parafian polskiego pochodzenia, z drugiej zaś — zanikania 
zainteresowania kulturą przodków wśród kolejnych generacji, które nadal 
do paTafi należą.

2.4 Organizacje parafialne

Organizacje, jakie powstały i funkcjonowały przy parafii Wszystkich 
Świętych, posiadały dwie cechy specyficzne. Po pierwsze, od samego po
czątku brak było w tej parafii organizacji sensu stricto liturgicznych^ ta
kich, które koncentrowały by się wyłącznie na działaniach religijnych, 
co wynikało, moim zdaniem, z faktu, iż parafia niezależna bardziej kon
centrowała się na sprawach narodowych, polskich, niż religijnych. Po dru
gie, szeroko rozbudowane były tu organizacje o charakterze administra
cyjnym.

Organizacje funkcjonujące prży parafii pozwalają się uporządkować 
według następującej, typologii: 1) wychowawczo-kształceniowe: Towarzy
stwo Przyjaciół Szkoły (od lat czterdziestych), Towarzystwo Młodzieżowe, 
Towarzystwo Chłopców Obrońców Kościoła (też od lat czterdziestych); 
2) rekreacyjno-towarzyskie: Chór św. Cecylii (od r. 1900), Chór św. 
Agnieszki, Chór pod wezwaniem Wszystkich Świętych (od 1900 do 1950), 
Morning Star Choir (od 1959), Chór św. Pawła (od 1959), Chór Dziatwy 
Jutrzenka (od 1959), Towarzystwo Kółka Dramatycznego (od 1895 —  nie 
istnieje), Towarzystwo Krakusów (od 1895 —  nie istnieje), Boy Scouts of 
America (od lat czterdziestych), Towarzystwo Młodzieńców św. Stanisława 
Kostki i Towarzystwo Młodzieży św. Jana Chrzciciela (od lat trzydziestych 
do pięćdziesiątych); 3) charytatywne: Towarzystwo Sióstr Różańca Świę
tego (od 1897), Towarzystwo Bożej Miłości Niewiast (od 1927), Towarzy
stwo Bożej Miłości Mężczyzn (od lat trzydziestych), Bractwo Wstrzemięźli
wości (w latach 30-tych), Towarzystwo Dzieci Marii (od lat czterdziestych), 
Towarzystwo Matki Boskiej (od lat czterdziestych do pięćdziesiątych), K ół
ko Szycia (od lat pięćdziesiątych), Oddział Czerwonego Krzyża (od 1941 — 
nie istnieje), Plutony Dobrego Samarytanina (od r. 1941 — nie istnieje); 
4) ekonomiczno-społeczne: Oddziały Spójni nr 37 i 184; 5) administracyjne: 
Komitet Parafialny (od 1895), Komitet Szkolny (od 1896), Komitet W y
konawczy (od i896), Komitet Nowinacyjny (od 1897), Komitet Rady Gospo
darczej (od 1897), Komitet do Kolekty w  Kościele (od 1897), Komitet do 
Dzierżawienia Ławek (od 1897), Komitet Cmentarza (od 1897), Urząd Mar
szałków i Policmanów (od 1897), Komitet Godziny Radiowej (od 1955).
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. Przemiany, jakim podlegały organizacje funkcjonujące przy parafii 
Wszystkich Świętych to: a) spadek ich liczebności, b) spadek liczebności 
członków oraz c)_ przejście w  działalności na język angielski. Zaznaczyć 
jednak trzeba, iż w parafii tej duże znaczenie przypisuje się chórom, ich 
działalność jest szczególnie rozwijana, nadal są to chóry dwujęzyczne 
i kładzie się nacisk na zachowanie języka polskiego w  ich działalności. 
Aktywizuje się młodzież w  kierunku włączania się przez nią do pracy 
w  chórach, organizuje koncerty nie tylko w Chicago, w  radiu, ale także 
gościnne występy w  Polsce, np. przy okazji Festiwali Chórów Polonijnych. 
Stąd też liczba chórów istniejących przy parafii, w  relacji do innych orga
nizacji, jest znaczna.

3. Funkcje spełniane przez parafię Wszystkich Świętych Polskiego Naro
dowego Kościoła Katolickiego w społeczności polonijnej

3.1 Funkeje religijne

Funkcje tego typu realizowane były w  parafii przez duchownych 
w  niej pracujących, których liczba średnio wynosiła 4 osoby rocznie przez 
cały okres istnienia parafii. Ponadto działania na tym odcinku spełniane 
także były przez Szkołę Chrześcijańskiego Życia. Jednym ze wskaźników 
pełnienia przez parafię funkcji religijnych jest uczestnictwo parafian 
w praktykach okresowych, takich jak chrzest, komunia, konfirmacja, ślub 
i pogrzeb. Dane zawarte w odpowiednich Księgach parafialnych ukazują, 
że uczestnictwo w  tego rodzaju praktykach, już od r. 1917 zdecydowanie 
spada. Wiąże się to przede wszystkim ze spadkiem liczby parafian, sta
rzeniem się tej populacji, z faktem opuszczania przez nich bezpośredniego 
sąsiedztwa parafii, jak również ze zmianą stosunku do praktyk religij
nych w  ogólności.

Wskaźnikiem zmiany tego stosunku może być okres, jaki upływa od 
chwili narodzin dziecka do jego chrztu. Okres ten od r. 1917 ulega znacz
nemu wydłużeniu i gdy w  r. 1895 wynosił średnio 4 dni, w  r. 1977—  102,2 
dni. Średni wiek przystępowania do pierwszej komunii i konfirmacji 
mieści się tu w granicach 8,5—11,9 lat i 11,4—15,3 lat. Ze względu na re
latywnie małą liczbę dzieci obie te praktyki nie były organizowane w pa
rafii każdego roku.

Funkcje religijne parafii Wszystkich Świętych spełniane też byiy po
przez nabożeństwa, które pierwotnie odprawiane były po łacinie, od 
r. 1926 — w  języku polskim, a od r. 1931 w  polskim i  angielskim. Wtedy 
właśnią, w  r. 1931 odbywały się trzy nabożeństwa w  języku polskim (dwie 
msze i Gorzkie Żale) i jedna msza w języku angielskim. W latach sie
demdziesiątych odprawiana jest jedna msza w  języku polskim, jedna 
w angielskim i dodatkowo jedna w angielskim w  Ali Saints’ Memoriał

158



Chapel. Tak więc, z biegiem czasu liczba nabożeństw w parafii maleje 
i równocześnie wzrasta proporcja mszy odprawianych w_ języku angiel
skim.

Ponadto, od r. 1941 parafia Wszystkich Świętych emituje w  każdą nie
dzielę program radiowy o charakterze religijnym dla tych, którzy nie mogą 
brać udziału w  nabożeństwach w  kościele. W programie tym wygłaszane 
jest kazanie oraz udzielane błogosławieństwo najświętszym sakramentem. 
Chóry istniejące przy parafii często występują z koncertem, pieśni religij
nych polskich i angielskich.

3.2. Funkcje pozareligijne

Ponieważ założyciele parafii problemy zamieszkania i pracy mieli już 
wcześniej uregulowane, nie było konieczności zakładania w  parafii tak 
wielu organizacji, których celem byłoby niesienie pomocy w  zakresie ich 
podstawowych potrzeb. Przez fakt założenia przy parafii jedynie szkół
0 charakterze uzupełniającym nie wytworzyło warunków do zachowywa
nia separatyzmu etnicznego młodych pokoleń w takim stopniu, jak parafie 
rzymskokatolickie. Podtrzymywali, rzecz jasna, świadomość pochodzenia 
etnicznego swoich dzieci, z jednej strony poprzez te właśnie szkoły, z dru
giej zaś — przez organizowanie licznych uroczystości patriotycznych, ta
kich jak pochody do pomnika Kościuszki w Humboldt Park, imprezy pt. 
„Polska Jesień przy Ognisku” , wieczornice „Z  Polonezem” , obchody rocznic 
urodzin Kościuszki czy też akademie ku cźci J. Słowackiego. Funkcję tę 
pełniły także działania podejmowane przez parafię, a mające na celu nie
sienie pom ocy Polakom w  Starym Kraju. Założone w  latach czterdziestych 
Plutony Dobrego Samarytanina oraz Oddział Czerwonego Krzyża orga
nizowały pomoc finansową i rzeczową dla Polaków w  kraju i  jeńców pol
skich. Parafia przyłączyła się wówczas również do akcji sprowadzania 
do Ameryki wysiedleńców przebywających w obozach niem ieckich82.

W parafii Wszystkich Świętych organizowano dodatkowo imprezy i uro
czystości związane z powstaniem i historią Polskiego Narodowego Kościo
ła Katolickiego, które także wzmacniały poczucie „polskości”  w  parafii. 
Wszystkie te formy aktywności wpływały równocześnie na zachowywanie 
wewnętrznej spójności tej instytucji. A le funkcję integrującą pełniły tak
że uroczystości o charakterze czysto amerykańskim, takie jak Valentine 
Party, Halloween Party czy Wieczerza Smorgasbord. Dodatkowo, stano
wiły one formę wprowadzania parafian do kultury ogólnoamerykańskiej
1 umożliwiały internalizację pewnych je j elementów także na płaszczyźnie 
życia parafialnego.

32. Informacje na ten temat znależ6 można w „Przebudzeniu”  7 IV i 14IV 1949 
(podtytuł: „The Polish Awakening weeltly” , wydawany przez Diecezję Za
chodnią PNKK).
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Powyższe form y aktywności pełniły również funkcję rekreacyjno-to- 
warżyską i wychowawczo-kształceniową. Pokazy filmowe, zabawy (np. Ice 
Cream Social), jarmarki staroci (Rummage Sales), sztucznych kwiatów, 
robótek ręcznych, wycieczki do parku, występy dzieci ze Szkoły Chrześ
cijańskiego Życia, z jednej strony umożliwiały parafianom spotykanie się 
i wspólne spędzanie wolnego czasu, z drugiej — służyły poszerzaniu zna
jom ości kultury polskiej i amerykańskiej, dodatkowo stanowiąc źródło 
dochodów dla parafii.

Parafia Wszystkich Świętych, prócz pełnienia funkcji ściśle religijnych 
funkcjonowała na rzecz integrowania środowiska polonijnego, które znaj
dowało się w  jej zasięgu: a) poprzez podtrzymywanie znajomości języka 
polskiego, b) podtrzymywanie polskiej świadomości etnicznej oraz c) orga
nizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych w  ramach wspól
noty parafialnej, a także na rzecz asymilacji tego środowiska, poprzez 
a) bezpośrednie wprowadzanie dzieci i młodzieży do amerykańskiego sy
stemu szkolnictwa publicznego, b) zaznajamianie młodych pokoleń z ele
mentami kultury amerykańskiej oraz c) funkcjonowanie w  języku angiel
skim.

4. Podsumowanie

Najbardziej generalne tendencje, jakie można więc zaobserwować 
w zakresie przemian charakteru parafii Polskiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego w Stanach to: 1) ewolucja od polskich, polskojęzycznych in
stytucji i organizacji etnicznych do angielskojęzycznych instytucji i orga
nizacji amerykańskich oraz 2) od instytucji o charakterze wspólnot etnicz- 
no-religijnych do instytucji usługowych, w których zaspokajają swe po
trzeby osoby tworzące luźny agregat. W zakresie przemian funkcji pełnio
nych przez te parafie są to przemiany 1) w kierunku stopniowego zanika
nia funkcji pozareligijnych i zawężania się zakresu funkcji religijnych 
oraz 2) w kierunku przemiany charakteru tych funkcji od funkcji typo
wych dla instytucji i organizacji kościołów etnicznych do funkcji charak
terystycznych dla instytucji religijnych społeczeństwa globalnego.

Specyfika przemian charakteru parafii Wszystkich Świętych, od parafii 
polskiej do amerykańskiej, wynikała przede wszystkim z faktu, że już 
w samej swej genezie nie była ona parafią polską, przeszczepioną do 
Stanów, ale parafią zrodzoną wyłącznie z warunków amerykańskich. Po
nadto, posiadała strukturę organizacyjną utworzoną na wzór amerykań
skich demokratycznych instytucji religijnych, ale niezależną od struktur 
amerykańskich i struktur polonijnego Kościoła Rzymskokatolickiego. 
W procesie przemian swego charakteru nigdy nie została formalnie prze
kształcona w parafię terytorialną. Organizacje funkcjonujące przy parafii 
nigdy nie zmierzały do . stworzenia jak najpełniejszej instytucjonalnej 
kompletności parafii.
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Przeobrażenia charakteru parafii Wszystkich Świętych nastąpiły przede 
wszystkim, na skutek procesu asymilacji środowiska polonijnego, które 
objęte było jej zasięgiem. Proces ten odzwierciedli! się w parafii w : 1) za
pisywaniu w  dokumentach parafialnych imion polskich w  wersji angiel
skiej, co współcześnie stało się niemal regułą, 2) spadku proporcji pierw
szego pokolenia imigrantów wśród parafian i wzroście proporcji pokoleń 
dalszych, 3) obniżaniu się liczby dzieci uczęszczających do szkół parafial
nych, 4) spadku liczby organizacji oraz 5) liczby ich członków, 6) wzroście 
proporcji parafian mieszkających w  znacznym oddaleniu od kościoła 
a więc tych, którzy przenieśli się do okolic podmiejskich, a także 7) we 
wzroście proporcji małżeństw mieszanych.

Równolegle do procesu przemian parafii od polskiej-etnicznej do ame
rykańskiej przebiegał proces je j przemiany od instytucji o charakterze 
wspólnoty etniczno-religijnej do instytucji, w której potrzeby zaspokajają 
osoby tworzące luźny agregat. Chodzi tu o proces stopniowego rozluźniania 
się i zanikania więzi o charakterze etniczno-religijnym, towarzyszący pro
cesowi wchodzenia przez środowisko polonijne, w  coraz szerszym zakre
sie, w  pozaetniczne i pozareligijne struktury organizacyjne społeczeństwa 
amerykańskiego. W ten sposób wpływ ogólnoamerykańskiej kultury, 
w tym także religijnej, jak również amerykańskich czynników sekula- 
ryzacyjr.ych stawał się coraz silniejszy. Rozpad dawnych układów ekolo
gicznych, opuszczanie bezpośredniego sąsiedztwa kościoła przez przedsta
wicieli dalszych generacji imigrantów, starzenie się tych układów —  rów 
nież sprzyjały temu procesowi — procesowi zatracania przez parafię cha
rakteru wspólnoty. Oczywiście w  ramach parafii występują jeszcze pod
grupy, które zachowały dotąd pewne cechy charakterystyczne dla zrzeszeń 
czy wspólnot. Z nich rekrutują się bowiem osoby, które do tej pory aktyw
nie uczestniczą w  życiu parafii i najczęściej są to osoby polskiego pocho
dzenia. Generalnie jednak, parafia jako całość przestaje być grupą spo

łe c z n ą  w socjologicznym tego słowa rozumieniu, ulega coraz silniejszej 
dezintegracji i służy zaspokajaniu potrzeb, przede wszystkim religijnych 
tych, którzy mieszkają w  jej pobliżu.

Przeobrażenia funkcji pełnionych przez parafię Wszystkich Świętych 
charakteryzowały się następującymi cechami. Działalność religijna pod
porządkowana była polskim sprawom narodowym. W miarę procesu 
asymilacji środowiska polonijnego, przesuwania się problemów etnicznych 
na dalszy plan życia społecznego populacji parafian, zmieniać się też za
częła religijność. Stąd też funkcje religijne parafii coraz bardziej zawężać 
się zaczęły do tych, które są ważne z punktu widzenia współczesnej ogól
noamerykańskiej kultury religijnej.

Spośród funkcji pozareligijnych najistotniejsza była funkcja integra
cyjna — na rzecz podtrzymania świadomości etnicznej i ekspresyjna — 
na rzecz asymilacji. Choć parafia Wszystkich Świętych przyłączyła się do
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PNKK, a więc Kościoła, który podkreślał ważność polskich elementów 
etnicznych, nie reprezentowała postaw zbliżonych do separatyzmu etnicz
nego charakterystycznego dla polonijnego Kościoła Rzymskokatolickiego. 
Przemiany funkcji pozareligijnych parafii polegały przede wszystkim na 
zupełnym zaniku działań, które miały na celu reorganizację życia społecz
nego imigrantów, a takie tych, które ułatwiać miały asymilację. Działania 
na rzecz podtrzymywania polskiej świadomości etnicznej zachowały się, 
choć w  znacznie ograniczonym zakresie do tej pory. Przyczyną przemian 
funkcji parafii był pToces asymilacji środowiska polonijnego, który z. jed
nej strony powodował zmianę zakresu i charakteru potrzeb pozareligij
nych —  społecznych i kulturowych, z drugiej zaś — umożliwiał temu 
środowisku zaspokajania potrzeb pozareligijnych, w  coraz szerszym za
kresie, w pozareligijnych instytucjach i to nie tylko polonijnych, ale tak
że — i to było najistotniejsze — w instytucjach i organizacjach amery
kańskich.

Parafia Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, może ze względu 
na je j nie polską a amerykańską genezę oraz posiadanie własnej zupełnie 
niezależnej hierarchii tego Kościoła, wydaje się być instytucją, która 
w  sposób najbardziej adekwatny służyła środowisku polonijnemu znaj
dującemu się w jej zasięgu. W procesie jej przemian wraz z dopełnianiem 
się asymilacji tego środowika, w  sposób najbardziej wyraźny widać ży
wiołow e procesy asymilacji według wzoru pluralizmu kulturowego. Parafia 
ta pozwalała bowiem swoim członkom asymilować się dużo szybciej niż 
instytucje rzymskokatolickie, ale równocześnie nie dopuzczało do zatra
cania przez nich świadomości polskiego pochodzenia etnicznego. Działal
ność jej była-w ięc zgodna z obiektywnym procesem przemian środowiska 
polonijnego w  stopniu wyższym niż działalność instytucji rzymskokatoli
ckich i protestanckich. Procesem, który włączył potomków imigrantów 
polskich do narodu amerykańskiego, ale jako członków zbiorowości polo
nijnej — jednego z elementów składowych tego pluralistycznego społe
czeństwa.
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KRONIKA POLONIJNA

SERDECZNA WIĘŻ POLONII 
Z KRAJEM

„Trybuna Ludu”  (24 lipca 1980 
r.) zamieściła wypowiedź prezesa 
Towarzystwa Łączności z Polonią 
Zagraniczną „Polonia", b. zastępcy 
przewodniczącego Rady Państwa
—  Tadeusza W. Młyńczaka. Czyta
my w  niej m. in.: „K iedy w 1955 
r. grupa wybitnych naukowców, 
pisarzy, ludzi kultury i satuki, 
działaczy politycznych i  społecz
nych zakładała Towarzystwo Łącz
ności z Wychodźstwem, po kilku 
latach przemianowane na Towa
rzystwo Łączności, z Polonią Za
graniczną „Polonia” , nikt nie przy
puszczał, choć takie były z pew
nością intencje, jak bogate i  różno
rodne form y kontaktów i współ
pracy przybierze w  ciągu 25 lat 
więź Polonii ze Starym Krajem. 
Muszę powiedzieć, że tego ciepłego 
i serdecznego określenia Polski — 
Stary Kraj, słucham z ust przed
stawicieli Polonii zawsze z przy
jemnością i dumą — zawarty jest 
w  nim bowiem również szacunek 
dla naszej Ojczyzny.

Dzisiejsza Polonia to już nie 
tylko rozproszeni — w  wyniku 
kilku fal emigracji —  dosłownie 
po całym świecie Polacy. To rów 

nież i coraz częściej ich potomko
wie, będący dobrymi obywatelami 
krajów, w  których się urodzili, 
leoz poczuwający się do intensyw
nych więzi ze Starym Krajem. 
Sprzyja temu renesans etniczny — 
zjawiska występujące w  wielokul
turowych społeczeństwach np. Sta
nów  Zjednoczonych, Kanady czy 
Australii, który pobudza do szuka
nia korzeni swych rodowodów, się
gania do kulturowych źródeł. A 
naszym ogromnym atutem jest tu 
bogata, wielowiekowa polska his
toria i  kultura, a także dzisiejsza 
pozycja Polski, je j stale rosnący 
autorytet na arenie międzynarodo
wej.

Do całej Polonii zwracał się w 
1974 r. b. I sekretarz KC PZPR Ed
ward Gierek, mówiąc: „Chcemy, 
abyście byli dobrymi Amerykana
mi, Francuzami, Belgami, Holend
rami, ale żeibyście także w  swoim 
sercu zachowali maleńką cząstkę 
Polski. Chcemy, aby ludzie polskie
go pochodzenia za granicą zna
czyli jak najwięcej w  krajach, w  
których mieszkają i żeby mogli 
dzięki temu szerzyć dobrze imię 
Polski” .

By tek się jednak stało, by Po
lonia mogła stać się pomostem 
między Polską a krajami jej za
mieszkania — trzeba było ją tej 
Polski „nauczyć” . I głównym ce
lem 25-letniego działania Towarzy
stwa „Polonia”  było zawsze przy-
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ibliżenie Kraju do Polonii, integra
cja  dla obopólnych korzyści tych 
wszystkich, którzy niezależnie od 
miejsca urodzenia, stopnia znajo
mości języka polskiego, zachowali 
świadomość polskiego pochodzenia 
i zrozumienia dla polskich intere
sów narodowych.

To „nauczanie Polski”  przybiera
ło  w ciągu lat coraz bogatsze for
my. Najskuteczniejszą była zawsze 
podróż do Polski —  najpierw do 
rodzin, czy w  celach turystycznych, 
później za sprawą Towarzystwa 
„Polonia” , na coraz liczniejsze im
prezy organizowane w  Kraju dla 
Polonii. Trudno w  krótkiej wypo
wiedzi wymienić dziś nawet tylko 
te najbardziej znaczące: spotkania 
uczonych polskiego pochodzenia w  
1973 roku i kongres uczonych pol
skiego pochodzenia w  1979 r., 
sześć edycji „Polonijnego Forum 
Gospodarczego”  w  Poznaniu, służą
cych rozwijaniu tak przecież waż
nych kontaktów gospodarczych, 
cztery światowe festiwale chórów 
polonijnych w  Koszalinie, pięć 
światowych festiwali polonijnych 
zespołów folklorystycznych w  Rze
szowie, polonijne igrzyska sporto
we w Krakowie, spotkania z pol
ską piosenką w  Zielonej Górze, 
spotkania teatralne i recytatorów 
polonijnych w  Toruniu. Na bran
żowych sesjach spotykali się z 
polskimi partnerami polonijni ar
chitekci, lekarze, prawnicy, techni
cy, i inżynierowie. Rokrocznie 1300 
dzieci i młodzieży przebywa w 
Polsce na koloniach letnich i obo
zach wypoczynkowych. Każdego 
roku kilkuset uczestników groma

dzą szkoły letnie kultury i języka 
polskiego organizowane na pięciu 
już uniwersytetach, specjalistyczne 
kursy bibliotekarstwa i metodyki 
nauczania języka polskiego, kursy 
dla instruktorów polonijnych ze
społów tanecznych, kurs etnogra
ficzny, kuchni polskiej i wiele in
nych. Na polskich wyższych uczel
niach przebywa obecnie ponad 800 
studentów i stażystów polonijnych. 
A  w  międzyczasie ogromnie rozwi
nęła się również polonijna tury
styka do Polski. Towarzystwo „P o
lonia”  dociera również do Polonii 
w  jej miejscu zamieszkania. Wysy
łane są wydawnictwa, wystawy, 
film y, nagrania dźwiękowe, przeź
rocza, wyroby sztuki ludowej, w y
jeżdżają do skupisk polonijnych 
polscy artyści, amatorskie i profe
sjonalne zespoły artystyczne. Szko
ły polonijne otrzymują zestawy 
podręczników i pomocy dydaktycz
nych d o  nauki języka polskiego, 
geografii i historii Polski, zespoły 
artystyczne —  bogaty materiał re
pertuarowy, nuty i partytury, stro
je ludowe, rekwizyty i instrumen
ty, pomoc polskich choreografów...

Kulminacyjnym momentem każ
dego roku pracy Towarzystwa jest 
akcja letnia, w  czasie której odby
wają się wszystkie wspomniane 
kursy, szkoły, imprezy artystyczne. 
Rok 1980 przebiegał pod 
znakiem V Światowego Festiwalu 
Polonijnych Zespołów Folklory
stycznych w  Rzeszowie, który jest 
największą polonijną imprezą ar
tystyczną, jaka do tej pory odbyła 
się w Polsce.

Pragnę wyrazić pogląd, że  ta
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wdelka impreza, wspaniałe święto 
polskiego tańca, polskiego folkloru, 
otworzy z rozmachem kolejne lata 
coraz żywszej, intensywniejszej i 
satysfakcjonującej obie strony 
współpracy Polonii z Polską” .

■POLONICA 
W ARCHIWACH 

AMERYKA&SKICH

Bogata korespondencja królów 
polskich: Augusta III i Stanisława 
Augusta Poniatowskiego z księciem 
Lubomirskim, marszałkiem wiel
kim koronnym, dotycząca sytuacji 
Polski przed I rozbiorem, przygo
towań do Sejmu Wielkiego, działań 
nad umocnieniem wojska itp. — 
znajduje się od lat w Nowym 
Jorku.

Za „Życiem  Warszawy”  (z 2 ma
ja br.) drukujemy fragment wypo- 
wiedzi prof. M. Drozdowskiego na 
ten temat.

„— Dokumenty te wrócą, do Kra
ju  — mówi prof. dr Marian Marek 
Drozdowski, znany historyk, var- 
savianista. —  Dyrekcja nowojor
skiego Polskiego Instytutu Nauko
wego, w  którego są posiadaniu, za
mierza je  przekazać Kuratorium 
Zamku Królewskiego w Warszawie. 
Listy znajdą się więc znów w 
miejscu, gdzie niegdyś zostały na
pisane. Nie tylko wzbogacą zaniko
we zbiory, ale staną się przedmio
tem badań polskich naukowców.

Prof. Drozdowski, kierownik Pra
cowni Dziejów Warszawy i Zespo
łu Badań Ameryki Północnej In

stytutu Historii polskiej Akademii 
Nauk, przez ostatnie pół roku 
„tropił”  polonica i varsaviana na 
gruncie amerykańskim. Z wypra
wy tej przywiózł bogaty zbiór do
kumentów.

—  Spędziłem wiele czasu w ar
chiwach nowojorskich, chicagow
skich i kalifornijskich —  opowiada 
profesor. — Znaleźć tam można 
sporo nieznanych i nieprzebada- 
nych materiałów.

Należy do nich np. odkryta w 
archiwum uniwersytetu w  Prince
ton, bogata korespondencja prezy
denta Warszawy z lat 1917— 1922, 
inż. Piotra Drzewickiego i Ignace
go Balińskiego, prezesa Rady Mia
sta Warszawy z prof. Kemmerer- 
rem, doradcą finansowym rządu 
polskiego.

Listy te poświęcone są przede 
wszystkim sytuacji ekonomicznej 
stolicy Polski. Oprócz tego, w 
archiwum znajdują się unikalne 
albumy o Warszawie z lat dwu
dziestych, z oryginalnymi szkicami 
i rysunkami. Jest to bardzo cieka
we źródło do badań nad Warszawą 
okresu międzywojennego.

Inny zbiór korespondencji, doty
czącej sytuacji w  okupowanej 
Polsce i losów Warszawy w  latach
1939— 1949, odnalazł prof. Droz
dowski w Instytucie Hoovera w 
Stanfordzie (Kalifornia). Przecho
wywany jest tam zespół dokumen
tów Ignacego Paderewskiego, a 
wśród nich listy, jakie otrzymywał 
z Kraju przez konsulaty: Msapań- 
ski i  portugalski.

Materiały przywiezione w ksero
kopiach wzbogacą zbiory Zespołu
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Badań Ameryki Północnej, pozwolą 
przygotować drugą rozszerzoną e- 
dycję zarysu biografii Paderew
skiego, zotaną też wykorzystane 
d o  badań nad okupacją hitlerowską 
w  Polsce.

—  Przejrzałem prasę amerykań
ską i polonijną, która pisała o 
powstaniu w getcie, Powstaniu 
Warszawskim i exodusie Warszawy 
t— .mówi prof. Drozdowski. — 
Przywiozłem kilkaset dokumentów 
i  kserokopii. Wśród nich wzrusza
jący .numer „Tygodnika Polskiego” 
z października 1943 roku, redago
wany przez znakomitego poetę Ja
na Lechonia, a poświęcony w ca
łości Warszawie, głównie je j bo
haterskiej obronie wrześniowej. 
Równie cenne są egzemplarze „The 
Polish Review” z lat 1943— 1945, 
pisma redagowanego przez Czesła
wa Centkiewicza. Wiele w nich 
dokurrientów na temat sierpniowe
go powstania —  walk, ekstermina
cji ludności i zagłady miasta".

Warto dodać, że obecnie na 
gruncie amerykańskim powstaje 
ikilka prac traktujących o  dziejach 
powstania Warszawskiego i jego 
międzynarodowych reperkusjach.

RADA NACZELNA 
TOWARZYSTWA „POLONIA"

Sport jest istotnym czynnikiem 
umacniania serdecznych związków 
łączących środowiska polonijne z 
macierzystym fcrajem, a sukcesy 
polskich zawodników na arenach 
międzynarodowych znajdują żywy 
oddźwięk wśród Rodaków, są 
iprzedmiotem ich dumy, okazją do

podkreślania swego przywiązania 
do barw biało-czerwonych. Polscy 
reprezentanci są częstymi gośćmi 
w  polonijnych stowarzyszeniach i 
klubach sportowych, których wiele 
działa na .różnych kontynentach. 
Tradycyjnie już co trzy lata odby
wają się w Krakowie polonijne 
igrzyska sportowe. Wielu Rodaków 
skupionych jest w klubach olim
pijskich, komitetach PKOl, popula
ryzując dorobek polskiego sportu 
i świadcząc na cele jego rozwoju.

Sprawy te były ostatnio tema
tem posiedzenia Rady Naczelnej 
Towarzystwa Łączności z Polonią 
Zagraniczną „Polonia”  w Warsza
wie. W trakcie obrad, którym 
przewodniczył prezes Towarzystwa 
Tadeusz W. Młyńczak, jak i w 
przyjętej uchwale, podkreślono po
trzebę dalszego rozwijania kontak
tów ze środowiskami polonijnymi 
na płaszczyźnie sportu, kultury fi
zycznej i turystyki. Przewiduje się 
udzielanie pomocy polonijnym klu
bom sportowym poprzez szkolenie 
w  Polsce organizatorów ipolonijnego 
życia sportowego, a także poprzez 
wysyłanie do tych klubów spor
towców z Kraju.

5 LAT „POLONII” W KRAKOWIE

■Pięcioletnią kaden-cję swej dzia
łalności na rzecz zbliżenia Polonii 
z Krajem podsumowali działacze 
Towarzystwa Łączności z Polonią 
Zagraniczną „Polonia”  na I Z jeź- 
dzie Krakowskiego Oddziału, który 
odbył się w pięknie odrestaurowa
nej siedzibie tego Towarzystwa 
przy Rynku Głównym 14. W obra
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dach wziął udział sekretarz gene
ralny Towarzystwa „Polonia’ W oj
ciech Ja&kot-

W  referacie sprawozdawczym w i
ceprezes Oddziału Jan Krejcza 
przypomniał bogaty dorobek Towa
rzystwa, które swym  zasięgiem o- 
bejm uje Polskę południowo- 
-wsctoodnią. Atrakcyjne form y 
działalności Oddziału spowodowały, 
że coraz więcej Polaków z zagra
nicy odwiedza „Dom Poloni” . 
Również dla odwiedzających Kra
ków grup polonijnych przygotowy
wane są ciekawe imprezy.

Jak stwierdzono w  czasie dysku
sji, proces zbliżenia Polonii do 
Kraju, dzięki wysiłkom działaczy 
Towarzystwa „Polonia”  pogłębia się 
■nieustannie i przynosi widoczne 
efekty.

Zjazd, któremu przewodniczyła, 
wiceprezydent Krakowa dr Barba
ra Guzik dokonała wyboru 78-oso- 
bowej Rady Oddziału oraz Prezy
dium. Funkcję prezesa krakowskie
go Oddziału powierzono ponownie 
Halinie Czenny-Stefańskiej.

DAR DLA DOMU POLONII

Choć Dom Polonii w Pułtusku 
przyjmie pierwszych gości dopiero 
za kilka lat, już obecnie napływa
ją dary z całego świata, które w  
przyszłości ozdobią jego wnętrza. 
Są to najczęściej dzieła malarskie, 
grafika, rzeźby, także meble i por
celana.

Niedawno w  siedzibie Towarzy
stwa „Polonia”  odbyła się miła u- 
roczystość przekazania kolejnego 
daru ina ręce sekretarza generalne

go Towarzystwa, ambasadora W oj
ciecha Jaskota. Ofiarodawczynią 
sześciu obrazów jest autorka tych 
iprac, Jadwiga Kilaczycka z Londy
nu. Urodziła się w  Warszawie i 
choć Polskę opuściła ponad trzy
dzieści lat temu, utrzymuje bliski 
kontakt z Ojczyzną. Przyjeżdża tu 
niemal co roku i, jak twierdzi, 
każdy pobyt dostarcza jej zawsze 
■nowych wrażeń i wzruszeń.

Malarstwem Jadwiga Kilaczycka 
zajmowała się początkowo amator
sko, później ukończyła studia pla
styczne w Londynie. Interesuje ją  
szczególnie malarstwo figuralne, a 
także płaskorzeźba. Niejednokrotnie 
prezentowała swoje prace na w y
stawach grupowych w  Londynie, a 
także w  Monte Carlo i w  Nicei. 
Należy do Międzynarodowego 
Związku Kobiet Malarek.

PODYPLOMOWE 
STUDIUM POLONIJNE

Instytut Badań Polonijnych U ni-' 
wersytetu Jagiellońskiego w  Kra
kowie powołał do życia podyplomo
we studium w zakresie problematy
ki polonijnej, które rozpocznie za
jęcia na jesieni br. Słuchaczami 
będą absolwenci historii, socjologii, 
prawa, psychologii, etnografii, eko
nomii, pedagogiki, filologii polskiej 
i obcych, handlu zagranicznego, 
nauk politycznych, dziennikarstwa
—  wszyscy zainteresowani proble
matyką polonijną.

Oferowany program pomyślany 
jest jako pewna całość. Została w
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nim zawarta m. in.: historia pro
cesów emigracyjnych z ziem pol
skich (od X VIII w. do współ
czesności), rozmieszczenie prze
strzenne zbiorowości polonijnych w 
świecie, przemiany społeczno-kultu
rowe wybranych zbiorowości polo
nijnych (także na tle przemian in
nych igrup etnicznych o  rodowo
dzie imigracyjnym), zagadnienia 
em igracji i reemigracji we współ
czesnym prawie polskim, dynami
ka więzi pomiędzy Polską i Polo
nią. Studium umożliwi słuchaczom 
poznanie wyników najnowszych ba
dań, metodologii śledzenia prze
mian i teorii wyjaśniających natu
rę owych przemian. Ułatwi im  to 
osiąganie większej efektywności w 
zawodowym działaniu. Studium u- 
łatwj też konfrontację doświadczeń 
praktyków z warsztatem i sposo
bem myślenia pracowników nauki. 
Kadra pedagogiczna Studium w y
wodzić się będzie przede wszyst
kim z Instytutu Badań Polonij
nych, ale w  jej gronie znajdą się 
także pracownicy naukowi Instytu
tu Historii, Socjologii, Katedry Pra
wa Międzynarodowego, Zakładu 
Prawa Pracy Uniwersytetu Jagiel
lońskiego, Instytutu Historii Pol
skiej Akademii Nauk.

ZAKŁAD BADAŃ 
NAD POLONIĄ

Już od 1973 r. działa w  Pozna
niu Zakład Badań nad Polonią. 
Sam zamysł stworzenia tego typu 
placówki powstał w  1969 r., pod
czas sesji naukowej zorganizowanej 
przez Instytut Zachodni Polskiej

Akademii Nauk, wspólnie z Towa
rzystwem „Polonia”  i Towarzy
stwem Rozwoju Ziem Zachodnich. 
Wtedy to właśnie uwidoczniła się 
potrzeba wyodrębnienia specjalnej 
placówki do badań nad Bolonią 
w krajach Europy Zachodniej. 
Wkrótce ta polonijna placówka 
podzielona została na 3 pracownie: 
Przemian Kulturowych i Języka, 
Stosunków Politycznych, Dziejów 
Polonii.

Wielu pracowników tej placówki 
publikuje również prace na temat 
Polonii w  Stanach Zjednoczonych 
i Kanadzie. Poznański zakład 
współpracuje z Instytutem Badąń. 
Polonijnych w  Krakowie. Naukow
cy z Poznania odbywają staże na
ukowe w  placówkach badawczych 
w Polsce, a także korzystają ze 
stypendiów zagranicznych, pro
wadząc badania bezpośrednio w  
środowiskach polonijnych. Obecnie 
prace skoncentrowane są w  nastę
pujących grupach problemowych: 
tworzenie się Polonii w  poszcze
gólnych krajach OTaz -rozmieszcze
nie i liczebność zbiorowości polo
nijnych, dynamika więzi Polonii z 
Krajem, przemiany Polonii w Eu
ropie Zachodniej po II wojnie 
światowej, rozwój społeczności po
lonijnej w  X IX  i X X  - wieku. 
Z racji usytuowania Zakładu w 
Poznaniu, szczególną uwagę zwró
cono na problem wychodźstwa z 
terenów Wielkopolski.

Zakład Badań mad Polonią pro
wadzi również działalność edytor
ską. Z  ciekawszych publikacji, któ
re już się ukazały lub zostaną w y
dane na początku 1980 roku warto
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wymienić: „Polacy w  historii i 
kulturze Europy Zachodniej. Słow
nik biograficzny” , „Pamiętnik Jó
zefa Samulskiego” (ukazała się już 
część I, II czeka na druk), „Więź 
Polonii z Krajem pochodzenia”  
praca zbiorowa pod redakcją Sta
nisława Przywarskiego, Iwony Krą- 
żałek „Polityka PRL wobec Polonii 
zagranicznej w krajach zachodnich 
w  latach 1945—1975”, Krzysztofa 
Dopierały „Adampol-Poloneskoj” , 
polska osada w  Turcji” . Do druku 
przygotowane są pozycje: „Polska 
działalność wydawnicza w  West
falii i Nadrenii w  latach 
.1890— 1939” , W. Eder „Polonia bel
gijska 1919— 1979” .

POLONIA AMERYKAŃSKA 
W OCZACH INNYCH 
GRUP ETNICZNYCH

Jaki obraz Polonii amerykańskiej 
kształtuje się w oczach innych 
grup etnicznych, składających się 
na społeczeństwo Stanów Zjedno
czonych, jak zmieniał się on na 
•przestrzeni lat —  to temat wyda
nej przez Krajową Agencję W y
dawniczą publikacji „Polonia ame
rykańska —  mity i rzeczywistość” . 
Na tle dziejów tworzenia się wie
lomilionowej grupy polskiego po
chodzenia w USA autora książki, 
Danuta Górecka, dokonuje socjolo
gicznej analizy procesów asymila- 
cyjnych grup etnicznych w narodo
wościowym tyglu amerykańskim, 
zjawisk towarzyszących temu pro
cesowi, tworzenia się stereotypów 
świadomości społecznej.

POLONIA 
A  NIEPODLEGŁOŚĆ 

POLSKI

Tytuł książki wydanej przez Os
solineum jako VI tom „Biblioteki 
Polonijnej”  brzmi „Polonia wobec 
niepodległości Polski w  czasie I 
wojny światowej” . Publikacja ta 
prezentuje obszerny, interesujący 
blok odpowiedzi ma wspomniany 
temat. Składają się nań materiały 
z obrad krakowskiej konferencji 
historyków (listopad 1978 rok), 
której patronował PAN-owski K o
mitet Badań Polonijnych Uniwer
sytetu Jagiellońskiego oraz Towa
rzystwo Łączności z Bolonią Zagra
niczną „Polonia” .

Wspomniany tom zawiera rozpra
wy i  referaty 19 autorów zgrupo
wane w problemowych rozdziałach 
poświęconych zagadnieniom ogól
nym, najbliższym tytułowej kwestii, 
rozlicznym aspektom dziejów Polo
nii amerykańskiej, europejskiej i 
wreszcie, wyodrębnionej w kolej
nej części pracy —  dyskusji. Dys
kusje te towarzyszyły ow ej proble
matyce już od samego zarania nie
podległości drugiej Rzeczypospoli
tej. Podkreślono i inne, nie tylko 
finansowe form y ofiarności — 
choćby niewymierną ofiarę krwi. 
Z samych Stanów Zjednoczonych 
przybyło do Francji ponad 22 tys. 
ochotników, a jeszcze większa rze
sza ochotników wstąpiła w szeregi 
armii Stanów Zjednoczonych po 
ich przystąpieniu do wojny. Am e
ryka Południowa wysłała w  szeregi 
Błękitnej Armii Hallera ponad 2 
tys. ochotników.
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Jest niewątpliwym dorobkiem 
sesji — wyeksponowanym zresztą 
przez redaktorów tomu —  wykona
nie swoistego indeksu problemów 
spornych, które zarysowały się w 
toku dyskucji i z analizy posz
czególnych wystąpień. Wypowiedzi 
i  oceny m, in. Krzysztofa Gro- 
niowskiego, Ireny Spustek, Floria
na Stasiaka, Mariana Zgórniaka, 
Andrzeja Brożka, Mariana Droz
dowskiego są dobrą egzemplifikacją 
tej sytuacji.

Ilustruje ona aktualny stan ba
dań problematyki polonijnej, jej 
niedostatki i sukcesy. I w  tym — 
pracy tej zasługa największa.

ORDER 
DLA AMERYKAŃSKIEGO 

UCZONEGO

Rada Państwa PRL nadała uczo
nemu amerykańskiemu prof. Julia
nowi C. Juergensmeyerowi Złotą 
Odznakę Orderu Zasługi PRL.

W  Warszawie, na posiedzeniu ra
dy naukowej Instytutu Państwa 
i Prawa Polskiej Akademii Nauk, 
udekorowano uczonego odznacze
niem przyznanym mu za wkład 
w  rozwój polsko-amerykańskiej 
współpracy naukowej w  dziedzinie 
prawa. Julian C. Juergensmeyer 
jest profesorem na Wydziale Pra
wa Uniwersytetu Florydy w Gain- 
esville. Jest jednym z pio-nierów 
prawa ochrony środowiska natu
ralnego w Stanach Zjednoczonych. 
W ostatnim czasie zajmuje się on 
problematyką prawną planowania

przestrzennego i gospodarki tere
nami.

BIOGRAFIA 
PADEREWSKIEGO

Tylko dwaj Polacy żegnani byli 
tak uroczyście w  obcych krajach, 
w  których wypadło im na wieki 
spocząć. Byli nimi: Ignacy Jan Pa
derewski w roku 1941 w  Stanach 
Zjednoczonych i gen. Władysław 
Sikorski w roku 1943 w  Wielkiej 
Brytanii.

•Kim był Paderewski? Przede 
wszystkim artystą, kompozytorem, 
pianistą. Ale był też politykiem, 
mężem stanu, przez pewien czas 
premierem odrodzonej Rzeczypos
politej i zawsze jej nieugiętym o- 
rędownikiem na politycznych are
nach światowych.

Monografię poświęconą Ignacemu 
J. Paderewskiemu opracował Ma
rian Marek Drozdowski. Wydało ją 
W ydawnictwo Interpress.

Książka o Paderewskim została 
napisana w konwencji przystępnego 
opracowania popularnonaukowe
go, przy czym autor wzbogacił ją 
i ubarwił licznymi cytatami z do
kumentów, pamiętników, przyczyn
ków historycznych. Zabiegiem ułat
wiającym czytelnikowi poznawanie 
biegu życia i działalności tej po
staci, tak trwale zapisanej w pol

sk ie j historii najnowszej, jest za
stosowana przez autora i ściśle 
przestrzegana chronołogiczność w y
wodu. Mamy do czynienia z kroni
ką, ze swego rodzaju dziennikiem 
biograficznym.
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COLLEGIUM POLONIJNE UJ SPOTKANIE DAWNEJ 
POLONU

Przed siedmiu laty, w  500 rocz
nicę urodzin Mikołaja Kopernika, 
200 rocznicę utworzenia Komisji 
Edukacji Narodowej oraz 100 rocz
nicę powstania Polskiej Akademii 
Umiejętności, podjęta została u- 
chwała o budowie Collegium Polo
nijnego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Krakowie.

Dzięki pomocy władz państwo
wych, organizacji społecznych, a 
zwłaszcza Towarzystwa Łączności z 
Polonią Zagraniczną „Polonia” idea 
ta zaczyna obecnie przybierać 
konkretne kształty. W  lipcu ut>. 
raku ekipy budowlane przystąpiły 
do pierwszych prac. Projekt Col
legium opracował z Politechniki 
Krakowskiej prof. dr inż. arch. 
Tomasz Mańkowski.

Budynek mieć będzie kubaturę 
22 tys. m sześć, i 45301 m kw. po
wierzchni użytkowej. Jego częścią 
stanie się dawny pałacyk prof. dr 
Szyszko-Bohusza —  znanego przed 
wojną architekta —  zwany pow
szechnie „Belwederem” . Usytuowa
ny jest on  na cyplu Brzeg orz al- 
skiej Skały, około 50 m nad doli
ną Wisły. Z tarasu pałacowego 
roztaczają się rozległe widoki na 
serpentynę Wisły, Wzgórza Tyniec
kie, Beskidy, Tatry. Prace budow
lane zaplanowane zostały na 60 
miesięcy. Po ich zakończeniu Col
legium Pułaskiego służyć będzie 
młodzieży polonijnej i uczonym 
wszystkich krajów, prowadząc pra
ce naukowe, działalność dydaktycz
ną i wydawniczą związaną z pol
skim wychodźstwem.

Co roku odbywa się we Wrocła
wiu tradycyjne spotkanie najstar
szych mieszkańców Wrocławia 
członków sekcji dawnej Polonii 
Wrocławskiej, Towarzystwa Miłoś
ników Wrocławia, działaczy orga
nizacji .polskich w  okresie między
wojennym na terenie Dolnego Ślą
ska. Polacy spod znaku Bodła wal
czyli o utrzymanie polskiej odręb
ności narodowej na Śląsku. W ro
ku 1933 uznano Bodło za znak 
Związku Polaków w Niemczech z 
konieczności, [gdyż pruskie prawo 
zakazało używania tradycyjnego 
Białego Orła — godła odrodzonego 
państwa polskiego. Przywiązanie 
do rodzinnej ziemi to idea do dzi
siaj pielęgnowana przez członków 
dawnej wrocławskiej Polonii.

DAR NA CZD

Zjednoczenie Polaków w Berlinie 
Zachodnim od kilku już lat prze
kazuje wpłaty na budowę Pomnika
—  Szpitala Centrum Zdrowia Dziec
ka. Prezes Zjednoczenia — Henryk 
Olkiewicz złożył kolejny dar na 
ręce przewodniczącego Społecznego 
Komitetu Budowy Pomnika — 
Szpitala CZD, min. Janusza Wie
czorka, w  wysokości 3000 marek 
zachód nioniemieekich.

NAUCZANIE 
POLSKIEGO JĘZYKA

Na zaproszenie Ministerstwa Oś
wiaty i Wychowania przebywał w
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Polsce kurator okręgu sztokholm
skiego do spraw cudzoziemców, 
p. Ingmar Persson.

W ramach polityki oświatowej 
władz szwedzkich —  p. Persson 
wykazuje dużą aktywność w dzie
dzinie nauczania języka polskiego 
w  Szwecji, udziela szerokiej pomo
cy nauczycielom szkół polonijnych, 
jest gorącym rzecznikiem utworze
nia w  Szwecji związku nauczycieli 
języka polskiego.

W czasie pobytu w  Polsce kura
tor I. Persson odwiedził szkoły 
i inne placówki oświatowo-wycho
wawcze w  woj. krakowskim i no
wosądeckim.

WIZYTA DZIAŁACZA 
Z TORONTO

W Warszawie przebywał Józef 
Kurdybelski, socjolog z Toronto, 
wiceprezes The Polish Heritage 
Society.

Pobyt p. J. Kurdybelskiego wią
zał się z kolejmą imprezą, jaką 
Towarzystwo .przygotowuje w To
ronto. Będzie to wystawa poświę
cona Fryderykowi Chopinowi. 
Pierwsza z cyklu przedstawiającego 
wielkich Polaków. Następne wysta
wy mają być poświęcone działal
ności i życiu Ignacego Paderew
skiego oraz Heleny Modrzejewskiej. 
Dotychczas zorganizowane w To
ronto ekspozycje spotkały się z 
zainteresowaniem nie tylko Ka
nadyjczyków polskego pochodze
nia, lecz także wielu innych osób 
mających zainteresowania kultural
ne. Pokazano m. in. polskie wyci
nanki ludowe, malarstwo na szkle,

prace polskich grafików, jak rów
nież ciekawsze egzemplarze sztuki 
edytorskiej. W przygotowaniu jest 
wystawa ekslibrisów. Na . pewno 
wzbudzi zainteresowanie, ponieważ 
w Kanadzie sztuka i tradycje eks
librisu są nieznane.

Wszystkie wystawy organizuje 
się przy pomocy Polski. P. i .  
Kurdybelski przynajmniej raz w  
roku przybywa do Warszawy. Naj
bardziej wydajnej pomocy udziela 
Towarzystwo „Polonia” .- W przy
padku ekspozycji chopinowskiej w 
sukurs przychodzi także Towarzys
two im. Fryderyka Chopina.

J. Kurdybelski jest współtwórcy 
polskiego programu telewizyjnego, 
ukazującego się cyklicznie na an
tenie lokalnej stacji w  Toronto 
(program jest prowadzony w  języ
ku polskim i angielskim). W  miej
scowej politechnice uczy potekiego 
języka nieliczną grupę studentów 
z różnych względów zainteresowa
nych polską kulturą. Sporo czasu 
zabiera mu też zbieranie materia
łów  do 'książki z zakrfesu socjologii 
kultury pt. ^Kulturalna adaptacja 
imigrantów polskich w Kanadzie” .

TRAGEDIA n a  OKĘCTO

Samolot pasażerski Polskach Linii 
Lotniczych „LOT”  IŁ-61 lecący z 
Nowego Jorku rozbił się w  czasie 
podchodzenia do lądowania w  po
bliżu lotniska Okęcie. Na pokła
dzie —  jak wiadomo —  znajdowa
ło się 77 pasażerów i 10-osobowa 
załoga, w  tym  licząca 22 osoby 
ekipa bokserska ze Stanów Z jed-
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•noczonych. Wszyscy zginęli. Wśród 
członków ekipy amerykańskiej 
znajdowało się wiele znajomych 
i . przyjaciół, a między nimi Sfefan 
Śmigiel, który, mimo że jego ro
dzina od trzech pokoleń zamiesz
kuje w  USA, zachował gorącą mi
łość do ziemi swoich ojców , był 
częstym gościem w  Kraju, zawsze 
stał na czele wszystkich ekip bok
serskich Stanów Zjednoczonych od
wiedzających Polskę. B ył on właś
cicielem wielkiej firmy przewozo
wej, działaczem polonijnym, przy
wódcą polsko-amerykańskich orga
nizacji, interesował się też współ
pracą gospodarczą z Krajem. Stefan 
Śmigieł, o ficer lotnictwa i lotnik 
sportowy, zmarł na ziemi swoich 
o jców  śmiercią lotnika,

WIZYTA PREZESA FUNDACJI 
KOŚCIUSZKOWSKIEJ

W  Polsce przebywał nowo wyb
rany prezes nowojorskiej Fundacji 
Kościuszkowskiej, dr Albert Jusz
czak. Tematem jego spotkań w  
ministerstwach i  Towarzystwie „P o
lonia”  były zagadnienia dalszego 
rozwoju współpracy Fundacji z 
Krajem  na płaszczyźnie naukowej, 
kulturalnej i oświatowej, sprawy 
związane z .propagowaniem polskiej 
kultury w Stanach Zjednoczonych.

Na zakończenie pobytu w Polsce 
prezes Fundacji Kościuszkowskiej 
został przyjęty przez zastępcę prze
wodniczącego Rady Państwa, pre
zesa Towarzystwa Łączności z Po
lonią Zagraniczną „Polonia” , Tade

usza W. Młyńczaka. W rozmowie 
uczestniczył sekretarz generalny 
Towarzystwa „Polonia” , ambasador 
W ojciech Jaskot.

SPOTKANIE 
Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI 

POLONIJNYMI

W  siedzibie Polsko-Polonijnej 
Izby Przemysłowo Handlowej „In- 
ter-Poloom”  w  Warszawie odbyło 
się spotkanie pełnomocników firm 
polonijnych działających w  Polsce 
z przedstawicielami administracji 
centralnej oraz zainteresowanych 
resortów i urzędów. Spotkanie, w 
którym udział wzięło 50 osób, 
miało roboczy charakter. Omówio
no m.in. dotychczasowe doświad
czenia w pracy firm polonijnych, 
trudności na jakie napotykają i 
sposoby ich usuwania. Poruszono 
m.in. także sprawy przelicznika 
dewizowego, zwolnień od opłat ce
lnych, zakupów surowców od firm 
państwowych i  inne problemy we
wnętrzne.

SPOTKANIA
„INTER-POLCOM”

W USA I KANADZIE

Delegacja Polsko-Polonijnej Izby 
Przemysłowo-Handlowej „Inter-Po- 
lcom” przebywała w ub. r. w  Sta
nach Zjednoczonych oraz w Kana
dzie, odwiedzając największe sku
piska polonijne —  Chicago, Nowy 
Jork, Toronto i Montreal. Celem 
wizyty było zorganizowanie cyklu 
spotkań promocyjnych z przedsta
wicielami Polonii, zainteresowany
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mi podjęciem gospodarczej działal
ności w  Kraju. Podczas swoich 
wystąpień i dyskusji przedstawicie
le „Inter-Polcom ”  omawiali moż
liwości i zasady lokowania kapita
łu w  Polsce, przedstawiali dziedzi
ny gospodarki, w  których działal
ność ta jest najbardziej celowa. 
Wachlarz zainteresowań polonij
nych biznesmenów okazał się bar
dzo szeroki —  od produkcji drob
nych artykułów rynkowych poprzez 
wytwórnie mebli, sprzętu medycz
nego-, płyt gramofonowych, po dzia
łalność usługową Onjp. pralnie sa- 
moobsługowie, warsztaty samocho
dowe), hotelarstwo, turystykę i bu
downictwo mieszkaniowe.

W  spotkaniach brali udział także 
przedstawiciele prasy polonijnej, 
którzy zadeklarowali swoją pomoc 
w prezentowaniu inform acji na 
temat podejmowania działalności 
gospodarczej w  Polsc-e, a także w 
organizowaniu podobnych imprez 
w  przyszłości.

DLA BIBLIOTEKI 
NARODOWEJ

Biblioteka Narodowa powiększa 
stale sw oje ponad 3,5 milionowe 
zbiory nie tylko drogą kupna, ale 
i cennych darowizn.

Jest wielu ofiarodawców miesz
kających w  Kraju i ipoza granica
mi, którzy z myślą o przyszłych 
pokoleniach i skarbach polskiej 
kultury, powierzają opiece Naro
dowej Książnicy sw oje prywatne 
zbiory.

Szczególnie wzruszające są dary 
napływające z różnych \ zakątków 
świata od Polonii. Jadwiga Olszew

ska z Londynu zasiliła ostatnio 
zbiory starodruków o  ponad 60 
pozycji, rzadkich i jedynych w 
Kraju. Są tato m. in. stronice po
święcone podróżom -po Polsce, 
księga opatrzona ryciną rodzimego 
szlachcica i wiele innych. Pani 
Olszewska wzbogaciła także nowe 
druki o 765 tytułów. Mieszkaniec 
Buenos Aires —  Jan Szaciłło prze
kazał Bibliotece Narodowej 34 
mapy różnych kontynentów i kra
jów , zaś Otto Sagner z Monachium 
wiele książek z zakresu słowiano- 
zlnawstwa.

„SPOD LUBLINA 
DO PARANY”

W  Polonijnym Centrum Kultu
ralno-Oświatowym w  Lublinie goś
cił redaktor Tadeusz Krul z Bra
zylii, który za działalność zawodo
wą i społeczną umacniającą więź 
Polonii z Krajem, otrzymał nagro
dę Polskiej Agencji Interpress. 
Wśród czytelników dziennika „O 
Estado do Parana”  znane są jego 
codzienne kroniki poświęcone pol
skiej kulturze i sztuce, sławnym 
Polakom, wydarzeniom w Kraju.

Tadeusz Krul utrzymuje ścisły 
kontakt z Polską. Ostatnio otrzy
mał wyróżnienie Towarzystwa 
Przyjaciół Pamiętnikarstwa za 
wspomnienia, które zostaną opubli
kowane w Kraju.

Jego. dziennik zatytułowany zo
stał „Spod Lublina do Parany” , 
ponieważ w 1911 roku rodzina 
Krulów wyjechała do Brazylii „za 
chlebem” : jego matka — Bronisła
wa Ostrowska z podbiłgorajskiej
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wsi Sobianowice, ojciec Piotr — z 
Krosna.

Syn po ukończeniu szkoły w 
Cruz Machado i Kolegium im.
H. Sienkiewicza w Kurytybie zo
stał buchalterem w  banku. Mimo 
że urodził się na obczyźnie —  
świetnie mówi i pisze po pols!ku; 
chociaż od 6 lat jest na emerytu
rze, nie ustaje w  działalności na 
rzecz towarzystwa polonijnego w 
Kurytybie „Umiao Juventus”  i 
„Odrodzenie”  w  Ponta Grossa.

Z  AUSTRALII 
NA FESTIWAL

Po raz pierwszy gościł w kraju 
Polski Teatr Sztuki Scenicznej z 
Sydney, który u-czestniczył w 
Festiwalu Polonijnych Zespołów 
Folklorystycznych w  Rzeszowie. W 
jego skład wchodzą trzy grupy ta
neczne: „Wisła” , „Mazury” , „Sy
rena” . Założony przed pięciu laty 
przez Józefa Drewniaka, zasłużone
go działacza polonijnego. Teatr 
pracuje przez cały czas pod kie
rownictwem Marii Lusik. Przez 
ostatni rok program zespołu przy
gotował Sławomir Mazurkiewicz, 
choreograf polskiego zeąpołu tańca 
ludowego „Harnam” z Dobronia, 
który wyjechał do Australii' w  ra
mach współpracy między grupami 
polskimi i polonijnymi.

Członkowie Polskiego Teatru 
Sztuki Scenicznej przyjęci zostali 
w  warszawskiej siedzibie Towarzy
stwa „Polonia” przez sekretarza 
generalnego Wojciecha Jaskota i 
zastępcę sekretarza generalnego, 
W ojciecha Brzozowskiego.

Oprócz udziału festiwalu, austra
lijscy goście zwiedzą najpiękniej
sze zakątki Polski i zapoznają się 
z polską kulturą i nauką.

GALERIA „JASKÓŁKA”

W  krakowiskim „Domu Polonii” 
otwarto nową galerię sztuki arty
stów polonijnych, którą nazwano 
„Jaskółką”  (ptak ten jest symbo
lem Towarzystwa „Polonia” ). Na 
pierwszą ekspozycję złożyły się 
prace studentów polonijnych 
kształcących się w  krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych.

Na wystawie znalazło się kilka
dziesiąt prac czternastu młodych 
tw órców  z USA, Kanady i Czecho
słowacji. Dla niektórych z nich 
jest to pierwszy publiczny pokaz 
ich prac, dla innych jedna z kolej
nych wystaw. Otwarcia ekspozycji 
dokonali rektor ASP prof. Marian 
Konieczny i  wiceprezes Towarzy
stwa „Polonia”  Jan Krejcza.

WYSTAWA BIŻUTERII 
W KRAKOWIE

Nawiązując do niegdysiejszych 
wspaniałych tradycji krakowskiego 
złotnictwa, krakowska filia Przed
siębiorstwa Handlowo-Usługowego 
„Jubiler” , wespół z Towarzystwem 
Łączności z Polonią Zagraniczną 
„Polonia” , zorganizowała w  Domu 
Polonii Ogólnopolską Wystawę Bi
żuterii z metali szlachetnych.

Prace swe zaprezentowało około 
20A jubilerów pracujących w  (punk
tach usługowych PHU „Jubiler”  
wielu miast Polski, m. in. Gdań
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ska, Poznania, Łodzi, Bydgoszczy.
Dominowały wyroby miniaturo

we, o formach płaskich, surowych, 
z drobnym i kamieniami. To wpływ 
projektów szwedzkich i  francu
skich. Nowością poszukiwaną w 
Europie jest biżuteria „myśliwska” 
z  grandlami (zęby jelenia) opraw
nymi w stylizowane liście dębu. 
Gdańska szkoła jubilerska pokazała 
ponadto prace uczniów, będące 
kontynuacją starych technik złotni
czych. Podczas trwania wystawy 
można było dokonać zamówień 
prezentowanych wyrobów.

STROJE DLA ZESPOŁÓW

Rzeszowska Spółdzielnia Pracy 
,,Modextra”  jest jednym z najwięk
szych wytwórców strojów  ludo
wych, zarówno dla potrzeb krajo
wych, jak też na eksport. Powstają 
tu stroje ludowe wszelkich typów, 
i  odmian, zarówno w kompletach, 
jak i pojedyńczych elementach.

Co piąty komplet trafia do od
biorców zagranicznych, głównie po
lonijnych zespołów artystycznych. 
Najwięcej {ok. 200 kompletów 
rocznie) zakupują zespoły zza oce
anu, m. in. polsko-amerykański ze
spół folklorystyczny z Nowego 
Jorku, „Kujawiaki”  z Cambridges 
Springs, „Biały Orzeł”  z Toronto, a 
także z Francji, RFN i Holandii.

Wielu uczestników V Światowe
go Festiwalu Polonijnych Zespołów 
Folklorystycznych występuje w 
Rzeszowie właśnie w strojach spo
rządzonych przez „M odextrę” .

U S A

ODKRYCIE 
W NOWYM JORKU

Dzieje I w ojny światowej i  
powstania warszawskiego wzbudza
ją ogromne zainteresowanie wśród 
Polonii amerykańskiej. Ostatnio 
przebywający w  Stanach Zjedno
czonych kierownik Pracowni Dzie
jów  Warszawy przy Instytucie His
torycznym Polskiej Akademii Nauk 
prof. dr M. Drozdowski przygoto
wał w  nowojorskim Polskim Insty
tucie Naukowym wieczór poświęco
ny omówieniu sylwetki bohater
skiego prezydenta Warszawy, Ste
fana Starzyńskiego.

Wśród zebranych gości znaleźli 
się byli współpracownicy prezy
denta, obecnie działacze amery
kańskiej Polonii. Był również po
przedni prezes Fundacji Kościusz
kowskiej prof. dr E. Kusielewicz 
i wielu nauczycieli historii ze 
szkół polonijnych. Odczyt prof. 
Drozdowskiego ilustrowany b y ł peł
nymi dramatyzmu nagraniami Ste
fana Starzyńskiego i  innych w y
bitnych osobistości. Wykorzystano 
również materiały J. Brayna, ame
rykańskiego fotoreportera i kores
pondenta z czasów Września.

Prof. M. Drozdowski dokonał 
niezwykłego odkrycia na terenie 
Nowego Jorku, mianowicie —  nie
znanych kronik film owych z okre
su powstania warszawskiego, zrea
lizowanych przez Jerzego Gabryel- 
skiego, znanego film owca-doku- 
mentalistę, autora -kronik Wrześ
nia.
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Prof. dr M. Drozdowski zbiera 
wśród miejscowej Polonii materia
ły do iswej pracy historycznej, poś
więconej dziejom exodusu ludności 
Warszawy. W związku z tym pra
sa polonijna opublikowała specjal
ny apel pracowni Dziejów Warsza
wy. skierowany do wszystkich war
szawiaków zamieszkałych w Sta
nach Zjednoczonych, którzy prze
żyli powstanie, o pomoc w groma
dzeniu cennych materiałów źródło
wych.,

EMIGRACJA 
KASZUBSKA

Najwcześniejszą polską grupę 
emigracyjną do USA stanowili Ka
szubi, Liczebnie jest dch w  tym 
kraju ponad 100 tys. osób. Po u- 
padku polskich powstań narodo
wych zaczęła się fala represji, 
oparta o zasadę bezwzględnej ger
manizacji. Proces ten nasilił się 
szczególnie w czasie kultur-kamp- 
fu. Prześladowania te były przy
czyną tak licznej emigracji za 
ocean.

Oprócz Stanów Zjednoczonych — 
Kaszubi (tworzyli liczne skupi
ska polonijne w  Kanadzie, Brazylii, 
a nawet w Nowej Zelandii. Mimo 
współżycia' z innymi grupami emi
gracyjnymi, zachowali resztki swe
go folkloru, a wielu do dziś po
sługuje się swą „żarnovą” gwarą. 
Chętnie odwiedzają rodzinne K a
szuby, interesują się ich rozwojem, 
z (pietyzmem przypominają sobie 
swe tradycje, zakupują wydawaną 
w Gdańsku literaturę regionalną i

tecziki z projektami haftów ka
szubskich. Najliczniejszym skupi
skiem Kaszubów w  Stanach Zjed
noczonych jest Chicago, gdzie o- 
siedliło się ich ok. 70 tys. Na 
53 parafie polskie, kaszubskich jest
3. Kilkadziesiąt rodzin kaszubskich 
jest członkami Polskiego Narodo
wego Kościoła Katolickiego.

E. MUSKIE SEKRETARZEM 
STANU USA

Prezydenit Jimmy Carter mia
nował senatora demokratycznego, 
Edmunda Muskie sekretarzem Sta
nu na miejsce Cyrusa Mance’a 
66-letni Edmund Musfeie pochodzi 
z rodziny polskich emigrantów — 
Marciszewstóch. Już w  latach 
pięćdziesiątych zasiadał w  Izbie 
Reprezentantów, był gubernatorem 
staniu Maine, a od 1958 r. jest se
natorem. Podczas kampanii wybor
czej w  1968 r. 'kandydat demokra
tów Humphrey zaproponował sena
tora na stanowisko wiceprezyden
ta. Muskie cieszył się już wtedy 
dużą popularnością w  społeczeńs
twie. Opowiadał się przeciwko 
■większemu zaangażowaniu Stanów 
Zjednoczonych w  wojnie wietnams
kiej. Przeciwny był także wyści
gowi zbrojeń. Jak wiadomo, w  1968 
r. zwycięstwo w  wyborach odniósł 
republikanin R. Nixon.

W 1972 r. Muskie ubiegał się o 
nominację swej partii na urząd w 
Białym Domu, jednak na konwen
cji partyjnej .poparcie większości 
delegatów otrzymał senator M cGo- 
vern.
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W  okresie rządów prezydenta 
Cartera,' senator Muskie był blisko 
związany z elitą władzy. Niejedno
krotnie występował z poparciem dla 
poczynań administracji. W u to. ro
ku Carter powierzył Muskiemu 
specjalne misje do krajów  socjalis
tycznych. Obserwatorzy polityczni 
podkreślali wówczas, iż senator re
prezentuje duże umiejętności dyp
lomatyczne oraz realistyczne po
dejście do wielu zagadnień między
narodowych.

POLONIJNE SPOTKANIA 
W CLEVELAND

W Cleveland — blisko dwumilio
nowym, największym mieście sta
nu Ohio — odbyło się szereg spot
kań, miejscowej Polonii. Przedsta
wiciele 150-tysięcznej Polonii mówi
li o potrzebie aktywizacji współpra
cy ze Starym Krajem zwłaszcza w 
dziedzinie sportu, kultury i nauki.

Uczestnicząca w  tych spotkaniach 
Stella Walasie wic zówna-WaLsh, mie
szkająca w Cleveland, przekazała 
polskim olimpijczykom życzenia 
sukcesów w  tegorocznych Igrzys
kach Olimjpijskich w  Moskwie.

Stella Walasiewiczówna wraz z 
innym mieszkańcem Clevelandu — 
Zbigniewem Ołtarzewskim zostali 
udekorowani Srebrnymi Odznakami 
Orderu Zasługi PRL w  uznaniu ich 
osiągnięć sportowych i wkładu w 
rozwój współpracy z polskimi or
ganizacjami sportowymi, a zwłasz
cza z Polskim Komitetem Olimpijs
kim.

DAR NARODU 
AMERYKAŃSKIEGO 

I POLONU

W  Sali Błękitnej ratusza Nowego 
Jorku odbyła się uroczystość prze
kazania kapy koronacyjnej króla 
Zygmunta Augusta, daru narodu 

amerykańskiego i  Polonii ameryka- 
'kansMej dla narodu polskiego. Na 
kapie, wykonanej z brokatu ze 
srebrną nicią, jest wzór krzyża 
maltańskiego. Regalium to jest nie
wielkich rozmiarów, gdyż Zygmunt 
August miał w  momencie korona
cji zaledwie 14 lat. Kapa figurowa
ła w  inwentarzu koronnym w  la
tach 1555— 1’609 i następnie znik
nęła wraz z zaginięciem skarbu ko
ronnego w okresie rozbiorów. Pra
wdopodobnie była później nabywa
na na różnych aukcjach przez pry
watnych kolekcjonerów. Tak trafiła 
do nowojorskiej rodziny Johna 
Kleina, który ofiarował ją Instytu
towi Polskiemu w Nowym Jorku. 
Dar został przekazany w  imieniu 
rządu USA przez przewodniczącego 
Federalnej Fundacji Nauk Huma
nistycznych dyrektorowi Państwo
wych Zbiorów Sztuki na Wawelu. 
Jerzemu Szabłowskiemu, w . obec
ności prezydenta Polskiego Insty
tutu Naukowego w  Nowym Jorku. 
Kapa koronacyjna jest niezwykle 
cenną pamiątką narodową.

W OBRONIE iPOLISH IMAGE

Polonijne środowiska w  USA wy
kazują nie tylko coraz większą ak
tywność, ale również godną podzi
wu solidarność w  przeciwstawia
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niu się i zwalczaniu wszelkiego ro
dzaju antypolskich i antypolonij- 
nych wybryków w  filmie, telewizji, 
publikacjach i kabaretach amery
kańskich. Poszczycić się też mogą 
pewnymi sukcesami na tym polu. 
National Broadcasting Company, 
pod naciskiem organizacji i działa
czy polonijnych, zmuszona została 
do usunięcia z filmu „The End” 
sekwencji z tak zwanym, polskim 
humorem, a w gruncie rzeczy wyś
miewających polskie wartości na
rodowe i nic wspólnego z humorem 
nie mających.

Formy akcji i protestu polonijne
go są bardzo różne, obejmują takie 
działania, jak: pisanie i wysytłanie 
lis-tów protestujących, bojkot kin i 
towarów;, domaganie się odszkodo
wań na drodze sądowej, ośmiesza
nie autorów tekstów defamacyj- 
nych itp.

Jak z tego widać, paleta środków 
konirdziałania jest bardzo szeroka. 
W ywoływać musi jednak wątpli
wość fakt wykorzystywania Polisch 
Jokes, podobnie jak dowcipów na 
tem at innych narodowości, do zwal
czania zjawisk bigoterii i ksenofo
bii etnicznej, w form ie ich upow
szechniania, co  .praktykuje chica
gowski dziennik „Sun — Times” , 
który niedawno w felietonie Mike 
Jtoyiko nie wiadomo czy skierował 
■ostrz© swego pióra w inspiratorów 
etnicznego humoru, czy też sam 
przyłączył się do nich nieświado
mie.

POLONIKA W BIBLIOTECE 
KONGRESU

W  kwartalniku społeczno-kultu

ralnym „The Rolish Heritage” , o fi
cjalnym organie Amerykańskiej 
Rady Polskich K lubów Kultural
nych ukazał się interesujący arty
kuł Jeanne Jagelski poświęcony 
polonikom w  waszyngtońskiej Bib
liotece Kongresu.

Omawiając historię gromadzenia 
polskich zbiorów i ich stan obecny, 
autorka wymienia m.in.. tak bezcen
ne pozycje, jak np. angielskie tłu
maczenia Konstytucji Rzeczypospo
litej Polskiej z 1791 roku, wydania 
dzieła Mikołaja Kopernika „O ob
rocie sfer niebieskich” z 1543 roku 
i 1566 roku, a także pochodzące z 
1793 roku wydanie Statutów Wiślic
kich (1347 r.). Bogate są również 
muzykalia, obejmujące m.in. dzie
ła F. Chopina, K. Szymanowskiego, 
St. Moniuszki.

AMERYKAŃSCY PISARZE
O POLSCE

Wydawnictwo „Simon Schuster” 
w Nowym Jorku opublikowało os
tatnio obszerną książkę pt. „Gorzka 
chwała”  — Polska i jej losy 1918- 
1939 )„Bitter Glory”  —  Poland and 
Its Fate 1918— 1939). Autorem jest 
Richard M. Watt, mający w  swym 
dorobku dwie znane pozycje: „Oś
mielam się nazwać to zdradą”  —
o buncie w  armi francuskiej w 
1917 roku (przekłady na 5 języków) 
oraz „Odejście królów” — historię 
Traktatu Wersalskiego i rewolucji 
w Niemczech w latach 1918—1919 
przełożoną na 10 języków. „Gorzka 
chwała” to pierwsza amerykańska 
pozycja książkowa na temat historii 
Polski w latach 1918— 1939 i cho
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ciażby z tego ‘względu zasługuje na 
uwagę. Autor zapoznaje czytelnika 
z dziejami Polski począwszy od 
X III wieku, maluje sugestywny ob
raz jej upadku w wieku XVIII, o- 
pisuje próbę podjęcia reform  (Kon
stytucja 3 Maja), kolejne rozbiory 
wreszcie — życie pod zaborami. 
Lektura całej książki, prześledzenie 
tragicznych losów Polski między 
wojnami, pozwoli czytelnikowi le
piej ^rozumieć przyczyny i korze
nie powstania nowego układu sto
sunków polityczno-ustrojowo-tery- 
torialnych w Kraju po II wojnie 
światowej.

POLSKA KULTURA 
W MICHIGAN

Detroicka metropolia, którą za
mieszkuje około 1 min Ameryka
nów pilskiego pochodzenia, coraz 
więcej uwagi poświęca sprawom 
Polski. Specjalny .program o cha
rakterze 'kulturalnym i oświatowym 
przygotowały the Detroit Instrtute 
of Arts i Wayne State U-niversity.

Mitchell Kafarski, przemysłowiec, 
członek Komitetu Muzeum ds. 
Sztuki Polskiej, odbył niedawno 
podróż do- Kraju wraz z dyrekto
rem instytutu dr Frederickiem 
Cummings. Po powrocie stwierdzili, 
że nie tylko Amerykanie w  ogóle, 
ale także Polonusi nie zdają sobie 
sprawy z ogromnego wkładu współ
czesnych artystów polskich do świa
towej sztuki.

Prezydent Wayne State Univer- 
sity Thomas Bonner natomiast pod
pisał umowę z Uniwersytetem Ja
giellońskim w Krakowie, w ramach

której obie uczelnie prowadzić bę
dą wymianę wykładowców, studen
tów, a także uczestniczyć będą we 
wspólnie organizowanych badaniach 
i  konferencjach naukowych.

OBCHODY DNIA PUŁASKIEGO 
W BETHLEHEM

Uroczystości związane z Kazimie
rzem Pułaskim odbywają się w 
Stanach Zjednoczonych przeważnie 
w październiku, jednakże w  Bet- 
hlehemi Pa. Dzień gen K. Pułaskie
go obchodzony jest kilka miesięcy 
wcześniej, ponieważ 200 lat temu 
gen. Pułaski działał na tym terenie, 
ściągając aprowizację dla armii 
Waszyngtona w  Valley Forge i 
werbując ochotników do form owa
nego przez niego niezależnego le
gionu. Tutaj odwiedzał rannego 
przyjaciela gen. Lafayette’a i tutaj 
nastąpiło symboliczne powiązanie 
starej polskiej historii z powstają
cym państwem — Stanami Zjedno
czonymi — przez wręczenie pro
porca (unikat w  owym  czasie) gen. 
Pułaskiemu.

Dzień gen. Pułaskiego w Bethle- 
hem obchodzony był bardzo uro
czyście z udziałem całej miejscowej 
Polonii.

NA RATUNEK ZABYTKOM 
KRAKOW A

Idea rewaloryzacji zabytków Kra
kowa cieszy się dużym zaintereso
waniem w środowiskach polonij
nych. Wielu Rodaków, którym gród 
Kraka jest bliski, pragnie dorzucić 
własną cegiełkę, aby ocalić od u- 
■nicestwienia unikalne miasto. Os

180



tatnio w  Chicago powstał Klub 
Przyjaciół Krakowa i Ziemi Kra
kowskiej (Friends of Kraków), któ
rego prezesem został J. Migała.

T w órcy Sekcji Literaeko-Artys- 
tycznej Polskiego Związku Kultu
ralno-Oświatowego w  Czeskim Cie
szynie przeznaczyli sw e .prace na 
aukcję, z której dochód przekazany 
zostanie na odnowę Krakowa.

Polonijny zespół H. Baranowskie
go ze Szkocji wynagrodzenie za 
występy przesłał również do grodu 
Kraka.

POMNIK CONRADA

W  środowiskach polonijnych Ka
lifornii, którą zamieszkuje kilka
dziesiąt tysięcy naszych Rodaków 
istnieją od dłuższego czasu plany 
budowy w  San Francisco pomnika 
wielkiego pisarza pochodzenia pols
kiego —  Józefa Conrada-Korze- 
niowskiego. Autorem tego zamysłu 
są członkowie polskiej fundacji 
'kulturalnej,.'której pracami kieruje 
Wanda Tomczykowska.

Projekty pomnika powstały w 
wyniku zorganizowanego przed kil
ku laty przez fundację konkursu; 
znaleziono również odpowiedni te
ren na jednym ze skwerów miasta. 
Plany te spotkały się z pozytyw
nym rezonansem w  'kalifornijskim 
Muzeum Morskim, które ma w 
swych zbiorach ster „Otago” , żag
lowca, którym przed blisko stu la
ty na trasach między Australią a 
wyspą Mauritius dowodził Józef 
Conrad-Korzeniowski, jako kapitan 
brytyjskiej floty handlowej.

Fundacja gromadzi fundusze na

realizację tego przedsięwzięcia. 
Warto dodać, że amerykański re
żyser „Apokalipsy” — Francis 
Coppola, który oparł akcję swego 
głośnego filmu na wątkach .powieś
ci Conrada „Jądro ciemności” , zo
bowiązał się przekazać dochód jed
nego z kalifornijskich pokazów te
go filmu na cele budowy pomnika 
pisarza.

POLSKI PROGRAM 
W CHICAGO

Na Uniwersytecie Loyola w Chi
cago planowo i systematycznie roz
wija się polski program, rozpoczę
ty w ubiegłym roku. Obejmuje on 
nie tylko polonistykę, ale historię 
i kulturę Polski i Polonii. Bardzo 
często niezależnie od uczelni, prog
ram wspierany jest przez kluby 
studenckie, organizujące imprezy, 
których celem jest wzmocnienie 
polskiej obecności na danej uczel
ni.

Polski program cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród studentów. 
Wśród czynników, które wpływają 
na rozwój polskich studiów na 
Uniwersytecie Loyola, jednym z 
ważniejszych jest działalność Klu
bu Polskiego. Poważnym bodźcem 
dla zainteresowania się sprawami 
polskimi wśród studentów na uczel
niach chicagowskich staje się 
„Echo” , czasopismo wydawane przez 
Polskie Kluby Studenckie w Chica
go, a redagowane na Uniwersytecie 
Loyola.

Interesujące są plany na przysz
łość. Grupa studentów przystąpiła 
do tłumaczenia na język angielski
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„Wesela”  St. Wyspiańskiego. Przed 
wydrukowaniem zostanie ono wy
korzystane na kursie polskiego dra
matu. W ramach kursu planuje się 
również spektakl w  języku polskim 
i  angielskim. Zapoczątkuje go „Od- 
pTawa posłów greckich”  J. Kocha
nowskiego. Na jesień tego roku za
powiedziane jest drugie „polskie” 
sympozjum na Uniwersytecie Loy- 
ola, tym razem poświęcone Polonii. 
Jego rezultatem może być księga 
zbiorowa o Polakach w Chicago.

WYRÓŻNIENIE DLA FILMU 
O POLSCE

Dokumentalny film  „Polska — 
wola istnienia”  („Poland: Will to 
Be” ), zrealizowany przez znanego 
amerykańskiego przemysłowca pols
kiego pochodzenia Edwarda Piszka, 
otrzymał cenną nagrodę The Chris 
Award of Columbus, Ohio. Narra
torem ukazującym Kraj jest sław
ny pisarz James Mitchener. Obraz 
ten wyświetlany był w  ub. roku 
w  USA przez większość telewizyj
nych stacji sieci Public Broadcast 
Stations. Zakupiły go również: Aus
tralia, Meksyk, Kanada, Nowa Ze
landia, Wielka Brytania, Hiszpania, 
Południowa Afryka i Hong Kong.

POLSKI DOM W HOLLYWOOD

Jest w Hollywood taki dom, któ
ry rzec można, „kipi”  polskością. 
Odbywają się w nim imprezy kul
turalne, m.in. pokazy film ów i kon
certy, które gromadzą śmietankę 
towarzyską polonijną i amerykańs
ką. Imprezy te mają efektowną op

rawę, jako że ów dom to pięknie 
utrzymana, obszerna rezydencja 
(kiedyś należała do Rudolfa Valen- 
tino!), a jego duszą jest wytworna 
Rodaczka, Jolanta Czaderska-Hayek 
(j'ej mąż jest pilotem .pierwszej 
klasy odrzutowców pasażerskich). 
Dom Jolanty Czaderskiej o nazwie 
„Belveder”  stoi zawsze otworem 
dla przybyszów z Polski, gościła 
więc pani Jolanta m.in. Jerzego 
Antczaka i Jadwigę Barańską, Gus
tawa Holutoka i Magdę Zawadzką, 
Lucynę Winnicką i Jerzego Kawa
lerowicza, a ostatnio Daniela Ol
brychskiego.

120 ROCZNICA URODZIN 
I. PADEREWSKIEGO

W  związku z przypadającą w  br. 
120 rocznicą urodzin Ignacego Ja
na Paderewskiego, Polski Instytut 
Naukowy w  Nowym Jorku zorga
nizował w siedzibie Fundacji Koś
ciuszkowskiej spotkanie na temat 
„Paderewski jako muzyk, mąż sta
nu i przywódca Polonii amerykańs
k ie j” .

O twórczości muzycznej Pade
rewskiego mówił prof. Leon Błasz
czyk z Uniwersytetu Nowojorskie
go, a o jego działalności społeczno- 
politycznej prof. Marian Drozdow
ski, kierownik zespołu badań Ame
ryki Północnej w  Instytucie Histo
rii Polskiej Akademii Nauk.

W  czasie spotkania wysłuchano 
nagrań znanych utworów Paderew
skiego oraz wyświetlono film  ar
chiwalny pt. „Sonata księżycowa” , 
w którym wielki kompozytor gra
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utwory Beethovana, Liszta i Cho
pina. Duże zainteresowanie wzbu
dziła bogato ilustrowana biografia 
Paderewskiego pióra Mariana Droz
dowskiego, wydana niedawno przez 
„Interpress” . W spotkaniu uczestni
czyli liczni przedstawiciele .polonii.

POLSKIE KSIĄŻKI W TEACIIERS 
COLLEGE LIBRARY

Teachers College Library Uni
wersytetu Columbia w  Nowym Jor
ku posiada już bogaty zbiór pols
kich 'książek. Książki te dla uni
wersyteckiej biblioteki sprowadza z 
Kraju Andrzej Sankowski, długo
letni pracownik tej instytucji.

P. Sankowski dwukrotnie brał 
udział w kursie organizowanym w 
Warszawie przez Bibliotekę Naro
dową dla bibliotekarzy polonijnych. 
Uczestnicy kursu zwiedzają m in. 
dokładnie zbiory Biblioteki Naro
dowej, Biblioteki Jagiellońskiej i 
Biblioteki Czartoryskich w  Krako
wie. „Unaoczniło nam to — powie
dział p. Sankowski —  jakie skarby 
kultury .polskiiej i światowej znaj
dują się tam. Niestety, wiedza o 
bogactwie' polskiej kultury nie jest 
powszechna” .

POLSKA FUNDACJA KULTURY

Jedną z polonijnych placówek 
na zachodnim wybrzeżu Stanów 
Zjednoczonych jest Polska Fundac
ja Kulturalna w San Francisco, 
która powstała przed 14 laty z i- 
nicjatywy grupy Amerykanów pol
skiego pochodzenia, ludzi pragną
cych utrzymywać i rozwijać związ

ki z ojczystą kultu.rą i tradycjami. 
Polish Arts and Culture Founda
tion stawia sobie za cel wszech
stronną .prezentację polskiego do
robku przede wszystkim w środo
wiskach intelektualnych, ludzi na
uki, kultury, sztuki oraz młodzieży 
studenckiej.

Fundacja, skupiająca ok. 300 
członków, organizuje liczne impre
zy nie tylko w San Francisco, ale 
również w San Antonio- w  Teksa
sie, gdzie istnieje jej filia. Ponadto 
fundacja utrzymuje kontakty z no
wojorską Fundacją Kościuszkows
ką oraz działającym na Florydzie 
Amerykańskim Instytutem Kultury 
Polskiej. Oparcie i pomoc znajdu
je w Polsce ze strony Stowarzy
szenia Autorów ZAIKS, Polskiego 
Radia i Telewizji, Towarzystwa 
„-Polonia” .

Założycielka i prezes Fundacji
— Wanda Tomczykowska przeby
wała niedawno w  Polsce. Swój po
byt wykorzystała na omówienie 
ąpraw związanych z dalszym roz
wojem istniejących już kontaktów.

NOWE WŁADZE 
ZW IĄZKU POLEK

W nowej siedzibie Związku Po
lek w  Ameryce w  Park Ri-dge na
stąpiło uroczyste zaprzysiężenie 
niedawno wybranych władz tej 
organizacji. Funkcję przewodniczą
cej nadal będzie pełnić Helena 
Zielińska. Przedstawiła ona nowy 
skład zarządu i dyrekcji oraz 
przewodniczące obwodów stano
wych. Podkreśliła, że zmiany oso
bowe są nieznaczne. Wiceprzewod
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nicząca ZFW A została Helena 
Wójcik, sekretarką Julia Stroup, 
kasjerką Monika Sokołowska. Sta
nowisko radcy prawnego, lekarza 
i redaktorek „Głosu Polek” zostaną 
obsadzone przez nominację.

ARTYSTYCZNE 
CENTRUM INFORMACYJNE

'W Randolph, w stanie New Jer
sey, powstało przed czterema laty 
Artystyczne Centrum Inform acyj
ne. mieszczące się przy County 
College o f Morris. Jego założycie
lem i obecnym dyrektorem jest 
prof. Henry J. T. Doren, który we 
współpracy z polonijnym i artysta
mi gromadzi materiały dotyczące 
dorobku Amerykanów polskiego 
pochodzenia w dziedzinie sztuki. 
W zbiorach Centrum znajdują się 
książki, periodyki, druki, przezro
cza, reprodukcje,, i filmy. Wyda
wany jest tam także kwartalnik 
inform acyjny „P.S. Arts” w języku 
angielskim, który można otrzymy
wać bezpłatnie.

„POLSKA KULTURA 
WSPÓŁCZESNA”

Znany działacz polonijny w 
USA — Edward J. Piszek, jest 
producentem filmu obrazującego 
życie kulturalne Polski. Roboczy 
tytuł obrazu brzmi „Polska kultu
ra współczesna” . Będzie to 5-od- 
cinkowy serial przygotowany dla 
telewizyjnej stacji TV — PBS, na 
który złożą się następujące tema
ty: taniec, muzyka, teatr, plastyka 
i film  polski.

W Gdańsku ekipa filmowa roz
poczęła już zdjęcia do pierwszego 
tematu —  taniec. W  filmie, który 
komentować będzie popularny pi
sarz amerykański James Michener, 
wystąpi „Mazowsze” , Góralski Ze
spół im. Bartka Obroehty z Zako
panego, a we fragmentach „Krako
wiaków i  górali”  balet Gdyńskiego 
Teatru Muzycznego, którego wielu 
członków jest absolwentami szkoły 
gdańskiej.

„PAN  TADEUSZ”
W USA I KANADZIE

USA i Kanadzie występował 
40-osobowy zespół Teatru Polskiego 
ze Szczecina. Zaprezentował on 
za oceanem inscenizację „Pana Ta
deusza”  Adama Mickiewicza. Trasa 
tournee obejm owała Montreal, Ot
tawę i Toronto oraz Buffalo, Cle- 
veland, Chicago, Milwaukee, Bos
ton, New Jersey i Nowy Jork.

Sipektakl w reżyserii Janusza 
Bukowskiego, adaptacji Jerzego A - 
damskiego, z muzyką Andrzeja 
Kurylewicza i scenografią Barba
ry Jankowskiej, był wielkim, au
tentycznym przeżyciem dla polo
nijnej widowni. Przedstawienia 
kończyły się z reguły wzruszają
cym akcentem. Cała widownia 
powstawszy z miejsc śpiewała 
Mazurka Dąbrowskiego. Nie za
brakło też „Sto lat” dla szczecińs
kiego zespołu.

DZIENNIKARZ Z CHICAGO

Chicago jest drugim co do wiel
kości skupiskiem Polaków, po 
Warszawie. Ogromny wpływ na
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chicagowską opinię publiczną ma 
Polak z pochodzenia, autor co
dziennej rubryki w  gazecie „Sun- 
Times” , o  'brzmiącym z amerykań
ska nazwisku Mik Royko. Dzienni
karz z magazynu ilustrowanego 
„Esąuire”  w aTtykule poświęconym 
Roykowi stwierdził, że jest on 
„człowiekiem, do którego należy 
Chicago” . Red. Royko jest m in. 
laureatem najwyższej w  USA cenio
nej nagrody dziennikarskiej Pulit- 
zera.

K A N A D A  

NOWY ZARZĄD TPD

Od kilku lat działa w  Toronto 
The Polish Heritage Society (To
warzystwo Polskiego Dziedzictwa), 
które za .główny cel działania po
stawiło sobie propagowanie pols
kiej kultury w Kanadzie. Jak do 
tej pory organizacja urządziła w 
Kraju Klonowego Liścia ekspozycję 
wycinanek ludowych, malarstwa na 
szkle, książek, prac młodych 
grafików. Ostatnio dużym powo
dzeniem cieszyła się wystawa po
święcona Fryderykowi Chopino
wi. Poza tym Towarzystwo urzą
dza koncerty, wieczory poetycko- 
muzyczne, prezentację polskich 
nagrań.

Niedawno odbyły się wybory 
nowego zarządu Towarzystwa. Jego 
prezesem został Stanley Kosidor, 
wiceprezesami: Józef Kurdybelski
i Jonnhn A. Chmielnicki.

„POLISCH DAY” 
W TORONTO

„Ontario Club” , skupiający wpły

wowych biznesmenów torontońs- 
kich, zorganizował Dzień Polski. 
Na program „Polish Day”  złożyły 
się: pokaz filmu dokumentalnego, 
recital chopinowski pianistki pols
kiego' pochodzenia A. Gnidec, wer
nisaż trzech wystaw poświęconych 
Chopinowi, zabytkom polskim i 
plakatowi, a także występ polonij
nego zespołu tanecznego' „Biały 
Orzeł” . „Biały Orzeł” jest jednym 
z uczestników tegorocznego świato
wego festiwalu zespołów polonij
nych w Rzeszowie. W  uroczystoś
ciach wziął udział ambasador PRL 
w Kanadzie, Stanisław Pawlak.

„W ILG I”  DLA AIR-TECH

Kanadyjska firma Air-Tech, 
której właścicielem jest Bogdan 
Wolski, przyjęła pierwsze spośród 
14 polskich samolotów „Wilga” , 
zakupionych w ramach niedawno 
podpisanego' kontraktu. Na uro
czystości obecni byli: m er miasta, 
przedstawiciele parlamentu, konsul 
generalny PRL w Toronto oraz 
dziennikarze prasy, radia i telewi
zji. Przeprowadzona transakcja jest 
pierwszą te>go typu na kontynencie 
północnoamerykańskim.

W I E L K A  B R Y T A N I A  

OBRONA DOBREGO IMIENIA

Polonijny Komitet Społeczny, 
którego, aktywnej działalności na 
terenie W. Brytanii przewodniczy 
Antoni Smordowski, zorganizował
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spotkanie z ambasadorem Polski w 
Londynie. Janem Bisztygą. Wobec 
złożonej sytuacji międzynarodo
wej, postulowano powołanie forum 
społecznego, które zajmowałoby się 
obroną dobrego imienia Polski i 
Polaków w  świecie. Zgromadzeni 
Rodacy, obywatele brytyjscy, w y
kazali żywe zainteresowanie i 
troskę o sprawy Kraju swego po
chodzenia.

Okazją do tego spotkania był 
jeszcze inny powód: zbliżająca się 
401 rocznica historycznej bitwy o 
Anglię oraz powstanie armii pol
skiej ma wyspie brytyjskiej. Orga
nizacje polonijne w Wielkiej Bry
tanii przygotowują imprezy czczące 
pamięć polskich bohaterów, poleg
łych w  obronie wyspy. Głównym 
akcentem rocznicowych obchodów 
będzie apel poległych pod pomni
kiem lotników polskich w Norhołt 
pod Londynem.

SZKOCKO-POLSKIE
TOWARZYSTWO

KULTURALNE

W  ratuszu miasta Glasgow od
było się uroczyste wręczenie od 
znaczeń nadanych członkom Szkoc- 
ko-Polskiego Towarzystwa Kultu
ralnego przez R adę. Państwa PRL 
za upowszechnianie kultury pols
kiej. Po ceremonii powitalnej lor
da majora E. Hodge, aktu dekora
c ji dokonał ambasador PRL w 
Wielkiej Brytanii, Jan Bisztyga. Pre
zes Towarzystwa, prof. łan Sned- 
don otrzymał Komandorię Orderu 
Zasługi, wiceprezes mgr Zbigniew 
Pachoński — złotą odznakę Orderu

Zasługi, a członek Komitetu Krys
tyna Wasilkowska — srebrną od
znakę tegoż Orderu. Obecni byli 
reprezentanci władz miejskich, 
wyższych uczelni, towarzystw na
ukowych i kulturalnych oraz 
szkocka Polonia. Po uroczystości 
lord major podejmował gości o - 
biadem, podczas którego' zarówno 
ambasador PRL, jak i lord major 
ipodkreślili w swoich przemówie
niach zasługi odznaczonych, a tak
że osiągnięcia i znaczenie pracy 
Towarzystwa dla zacieśnienia pols- 
ko-szkockich kontaktów kultural
nych i naukowych. W  listopadzie 
ub. roku organizacja ta obchodziła 
15-lecie swojej działalności. W 
jej pracach coraz liczniej uczestni
czą przedstawiciele drugiej gene
racji Polonii, do' której należy wy
różniona K. Wasilkowska.

KOMITET OLIMPIJSKI 
W SZKOCJI

Jedna z polonijnych organizacji 
działających w  Szkocji —  Komitet 
Olimpijski —  obchodziła niedawno 
60-lecie swego istnienia. Z tej oka
zji w Konsulacie Generalnym PRL 
w  Glasgow wręczono medale i 
dyplomy wybitnym działaczom tej 
organizacji.

Komitet jest drugą pod wzglę
dem zasięgu oddziaływania, po 
Szkocko-Polskim Towarzystwie 
Kulturalnym, organizacją polonij
ną w  Szkocji. Jego członkowie 
popierają polski ruch olimpijski, 
pomagają polskim sportowcom 
przebywającym w Szkocji, prowa
dzą działalność kulturalną m.in.
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poprzez organizowanie pokazów 
polskich film ów  i rozpowszechnia
nie polskich wydawnictw. Przed
stawiciele Komitetu tradycyjnie 
uczestniczą w organizowanych w 
Polsce sejmikach działaczy polonij
nych.

B R A Z Y L I A

POWRÓT Z  POLSKIM 
DYPLOMEM

W ostatnich latach coraz więcej 
polonijnej młodzieży przyj eżdza 
do polski, by studiować tu w roz
maitych wyższych uczelniach, czę
sto korzystając ze stypendiów 
przyznawanych przez rząd PRL. 
Wśród nich niemało jest gości z 
dalekiej Brazylii. Z samego re
gionu Parana studiuje obecnie w 
Polsce ok. 30 osób. Największym 
zainteresowaniem cieszy się medy
cyna i kierunki politechniczne, a 
także biologia, wychowanie fizycz
ne, muzyka.

90-LECIE POLSKIEJ 
EMIGRACJI W CRICIUMA

Cricuma jest jednym z bar
dziej uprzemysłowionych ośrodków 
Stanu Santa Catarina, z uwagi na 
usytuowanie kopalni węgla ka
miennego. Podobnie jak większość 
miast brazylijskich, jest ośrodkiem 
stosunkowo młodym, zawdzięczają
cym swój rozwój kolonizatorom 
europejskim. Pierwsi byli tam 
Włosi, którzy do dziś stanowią 
najliczniejszą grupę etniczną. Nas
tępnie pojawili się Polacy (1890 r.)

Niemcy, Portugalczycy i wreszcie, 
nieliczne grupy z Afryki.

Polacy odegrali bardzo pozytyw
ną rolę w  kolonizacji Cricuma, 
przyczynili się do rozwoju rolnict
wa i kultury rolnej. Utworzyli oni 
tam sw oją kolonię (Linia Batisa), 
liczącą około 200 rodzin, założyli 
Towarzystwo „Rolnik” , mieli swoją 
szkołę a także Kościół Polski, 
mogli więc prowadzić zorganizowa
ne życie polonijne. Tak było do 
roku 1937, później przyszły trudne 
dni nacjonalizacyjne dekretu Var- 
gasa, stopniowo' likwidowano 
wszystkie form y zorganizowanego 
życia polskiej kolonii (podobnie 
jak innych kolonii etnicznych). 
Polski język, zwyczaje i obyczaje,' 
były dotąd kultywowane tylko w 
domach rodzinnych, ale ponie
waż była to- zwarta kolonia, w 
której nie następowało szybkie 
wymieszanie z innymi narodowoś
ciami, do dziś zachowano polskość
i  ogromny sentyment do Starej 
Ojczyzny.

Potwierdzeniem tego był udział 
polskiej kolonii w  obchodach 100- 
lecia Criciumy oraz 90-lecia pols
kiej emigracji na tym terenie. 
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu
i ambicji, polska grupa etniczna 
dobrze zaakcentowała swą obec
ność w przyszłym i obecnym ży
ciu municipium.

90-LECIE ARAUCARII

Araucaria, miasto położone 20 
km od Kurytyby, należy do miej
scowości o największym procento
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wym* udziale ludności polskiego 
pochodzenia. Polacy ugruntowali 
sobie tutaj opinię najlepszych w 
Paranie rolników. Siady obecności 
polskich emigrantów można spot
kać w  Araucarii niemal na każ
dym kroku. W centrum miasta 
znajduje się polski kościół, a na 
głównym placu stoi pomnik 100-le- 
cia polskiej emigracji. Prefektem 
Araucarii jest już drugą kadencję 
Ryzio Wachowicz —  Polak z po
chodzenia, a wśród jego najbliż
szych współpracowników można 
znaleźć niemało osób polskiego 
pochodzenia. Araucaria ma także 
„Godzinę Polską w  Radio „Igua- 
cu” .

W programie obchodów 90-lecia 
emancypacji politycznej Araucarii 
znalazły się również polskie 
akcenty. Między innymi otwarte 
zostało Muzeum Miejskie, które 
jest faktycznie muzeum polskiej 
emigracji na tym terenie. Jego i- 
nicjatorem i głównym organizato
rem był ojciec prefekta Araucarii, 
p. Roman Wachowicz. Dzięki jego 
inicjatywie zostały zabezpieczone 
niezwykle cenne pamiątki i infor
macje dotyczące początków pols
kiego wychodźstwa, a także póź
niejszych jego losów na terenie 
Parany. W  uroczystościach inaugu
racyjnych 90-lecie Araucarii wziął 
udział gubernator Ney Braga oraz 
liczne grono przedstawicieli władz 
stanowych.

W programie obchodów, które 
trwać będą przez cały 1980 rok, 
przewiduje się m.in. zorganizowa
nie wystawy „Spotkanie z Polską” , 
a takie prezentację film ów z Kra

ju w  różnych koloniach polskich 
na terenie całego municipium. 
Wiele miejsca na temat historii 
emigracji polskiej w  tym regionie 
poświęci również Radio „Iguacu” 
w  audycji „Godzina Polska” , a tak
że Radio „Colomtoo”  w Kurytybie. 
Z okazji 90-lecia Araucarii ukazało 
się obszerne wydawnictwo, w któ
rym znalazło się sporo- nazwisk 
zasłużonych Polaków, a także in
form acje dotyczące polskiej emig
racji.

PRASA BRAZYLIJSKA

(Prasa polonijna na świecie dzieli 
los wszystkich wychodźczych w y
dawnictw. W wieku X IX  w  Bra
zylii ukazywało się z górą 50 ga
zet, czasopism i  biuletynów w  ję 
zyku polskim. Po II w-ojnie świa
towej liczba tytułów i nakłady 
obcojęzyczne gazet szybko spadały. 
„Gazeta polska” założona przez 
Karola Szulca w  1892 roku i pis
m o „Polak w  Brazylii”  powołane 
iprzez Kazimierza Warchałowskiego 
w 1905 roku długo wytrzymywały 
portugalskojęzyczną konkurencję. 
Obecnie jedynym czasopismem w 
Brazylii w języku polskim jest 
„Lud” , który po raz pierwszy uka
zał się w roku 1920. W latach
1940—47 nastąpiła przerwa w w y
dawaniu tego tygodnika. Od 1947 
roku ukazuje się już niezmienne.

F R A N C J A  

OBRADY 
FRANCE-POLOGNE

W Paryżu odbył się 19 zjazd 
Stowarzyszenia France - Pologne,

188



które skupia licznych przyjaciół 
Polski zamieszkałych we Francji.

POLSKIE DNI 
WE FRANCJI

Przyjęta rezolucja zwraca uwa
gę, że stosunki polsko-francuskie 
rozwijają się pomyślnie podstawo
wym zaś obowiązkiem stowarzysze
nia jest troska o to-, by przyjaźń 
między obu krajami stale się po
głębiała, przyczyniając się w  ten 
sposób do odprężenia międzynaro
dowego, rozwiązywania wszelkich 
problemów w  drodze negocjacji i 
do umacniania pokoju.

Stowarzyszenie Franc - Pologne 
zostało założone 36 lat temu 
przez grupę przyjaciół Polski, któ
rej przewodniczył Frederic Joliot- 
Curie. Dziś liczy ono 125 komite
tów terenowych i przeszło 10 tys. 
członków.

FÓLSCY KOMBATANCI 
W DIEUZE

W związku z czterdziestą roczni
cą walk 1 Dywizji Grenadierów 
odbyło się uroczyste złożenie wień
ców  przed tablicą pamiątkową na 
cmentarzu w Dieuze. W ceremonii 
udział wzięli: polski konsul gene
ralny, mer miasta oraz grupa 
przybyłych iz Kraju członków 
Związku Bojowników o Wolność
i Demokrację. Przemówienie oko
licznościowe wygłosił mer miasta 
Dieuze, podkreślając udział Pola
ków w  walce „przeciwko wspólne
mu wrogowi —  hitlerowskiemu 
najeźdźcy" oraz przypominając o 
dążeniach obu krajów do utrwale
nia pokoju i rozwoju stosunków 
przyjaźni i' współpracy.

Środowiska polonijne we Francji 
izorganizowały ostatnio wiele uda
nych imprez -kulturalnych. Należs 
do nich m.in. uroczystości pot 
nazwą „Tydzień Polski” w Bellene- 
uve i Montbard. Ich inicjatoreir 
był zespół „Warszawa” z Dijor 
oraz miejscowe merostwa. Na prog
ram złożyły się wystawy mówiące
o historii Polonii w Bourgogne 
konferencja na temat Polski, film j 
dla dzieci oraz projekcja filmii 
Andrzeja W ajdy „Ziemia obieca
na” , połączona z dyskusją. Odby- 
się również konkurs rysunków c 
Polsce z udziałem dzieci ze szkól 
podstawowych.

W ramach dni polskich, zespó! 
folklorystyczny „Syrena” z Audin- 
court zainicjował „święto folkloru’ 
z udziałem zespołów z Kanady, 
Szwajcarii i Belgii. W  programie 
imprezy znalazła również miejsce 
wystawa „Panorama polskie; 
kultury współczesnej” i kiermasz 
wyrobów  ludowych.

Polski zespół folklorystyczny 
„Głusk” z Lublina uczestniczył w 
corocznym festiwalu majowym w 
Lyonie. Zespół dał także koncerty 
w Montbrions, Roybon, Gerland : 
Villard-de-Lans. Koncerty przy
ciągnęły liczne rzesze ^Polonii : 
cieszyły się dużym powodzeniem 
„Głusk”  spotkał się ,-z byłymi 
kombatantami francuskimi i pols
kimi z rejonu Villard-de-Lans 
Artyści w str-ojach ludowych zło
żyli kwiaty na grobie zbiorowym
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■poległych uczniów i pracowników 
Liceum Polskiego im. C. K. Nor
wida, które istniało w miasteczku 
podczas okupacji hitlerowskiej.

W Aleś odbyło się wręczenie na
grody ewycięzcom tegorocznego 
konkursu przyjaźni polsko-francu
skiej. Dwie pierwsze nagrody, 
miejsca na koloniach letnich w 
Polsce, otrzymały dziewczynki po
chodzenia polskiego. Jedna z nkfli 
jest autorką pięknego poematu o 
Polsce, a druga stworzyła udaną 
kompozycję rysunkową, symbolizu
jącą przyjaźń polsko-francuską.

WYKŁADOWCY 
JĘZYKA POLSKIEGO

iNa Wydziale polonistyki Uniwer
sytetu w  Lille odbyła się konfe
rencja, w  której udział wzięli wy
kładowcy języka polskiego w  szko
łach średnich północnej Francji. 
Przewodniczącym obrano dziekana 
wydziału prof. Daniela Beauvois, 
pomocą służył mu prof. Edmund 
Gogolewski. Podczas obrad poru
szono następujące problemy: stan 
nauczania w  poszczególnych Colle- 
ges i Lycees, metody pracy, spra
wę podręczników i wydawnictw, 
poszerzenie sieci, szkolnej.

POLONISTYKA W NANCY

Na Uniwersytecie w Nancy, z 
którym owocnie współpracuje U- 
niwersytet Jagielloński w  Krako
wie, działa druga we Francji i 
jedna z nielicznych w  świecie ka
tedra filologii polskiej, kierowana

przez prof. Juliana Maślankę z 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a 
założona przez wybitnego francus
kiego uczonego polskiego pocho
dzenia, prof. Zygmunta Markiewi
cza. Chętnych do studiowania po
lonistyki w Nancy me brakuje, 
zwłaszcza że Lotaryngia jest jed
nym z największych skupisk polo
nijnych we Francji.

R F N  

30-LECIE ZW IĄZKU POLAKÓW 
„ZGODA”

W  Herne (Zagłębie Ruhry) odbył 
się walny zjazd związku Polaków 
„Zgoda”  w  RFN. Dokonał on pod
sumowania trzyletniego okresu 
działalności związku od poprzed
niego zjazdu, wytyczył dalsze kie
runki działania i wybrał nowe 
władze.

Zjazd postanowił skupić działal
ność związku na pracy oświatowej, 
podtrzymywaniu tradycji i pielęg
nowaniu języka polskiego, na w y
chowywaniu młodzieży polonijnej 
w duchu poszanowania praw i o- 
bowiąizków kraju zamieszkania i 
przywiązania do kraju macierzys
tego. Prezesem wybrany został po
nownie zasłużony działacz Związku
I. E. Łukaszczyk. W  zjeździe ucze
stniczyła delegacja Towarzystwa 
Łączności z Polonią Zagraniczną 
„Polonia” . Powitalne przemówie
nie wygłosił nadburmistrz Herne, 
M. Urbansky.

Założona przed 30 laty „Zgoda” 
skupia w swoich szeregach blisko 
10 tys. członków. 35-lecie HEL
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związek obchodził szczególnie uro
czyście. W  centralnej akademii w 
Herne uczestniczyło 200 członków 
polonijnych chórów. Odbyła się 
ona pod hasłem: „Tobie, Polsko, 
śpiewamy” . Działacze „Zgody” sta
rają się na odcinku sw ojej pracy 
aktywizować kontakty handlowe i 
gospodarcze między PRL a RFN. 
Przy Związku działa „Polonijne 
Zrzeszenie Współpracy Gospodar
czej z PRL” . Związek Polaków 
„Zgoda”  stara się też wnieść swój 
skromny wkład w  proces normali
zacji stosunków między Warszawą 
a Bonn, zgodnie z postanowieniami 
układu PRL—.RFN, z grudnia 1970 
roku.

BERLIŃSKA POLONIA 
NA RZECZ PKOL

Komitet Polskiego Funduszu O- 
limpijskiego, działający przy Z jed
noczeniu Polaków w Berlinie Za
chodnim, od wielu lat wykazuje 
znaczną aktywność w popularyzo
waniu polskiego sportu i jego o- 
siągnięć wśród mieszkańców tego 
miasta.

Co roku komitet berliński or- 
gnizuje bale, z których dochód 
przeznaczony jest na Fundusz O- 
limpijski. Zawsze w  tych impre
zach biorą udział wybitni polscy 
sportowcy i przedstawiciele PKOL. 
Tym razem dziesiąty już Bal O- 
limpijski połączony został z jubile
uszowymi uroczystościami z okazji 
60-lecia PKOL. W imprezie tej 
Polski Komitetu Olimpijski repre
zentował sekretarz generalny dr 
Stanisław Drążdżewski, a udział

w nim wzięli również przedstawi
ciele polskich placówek dyploma
tycznych, kulturalnych i handlo
wych oraz 560 zaproszonych gości. 
Impreza była bardzo udana, dzięki 
wielkiemu wkładowi pracy i po
mysłów zarządu Komitetu Polskie
go Funduszu Olimpijskiego z jego 
przewodniczącym Stanisławem Per- 
lianem na czele. W trakcie balu, 
bogatego w różne atrakcje, duże 
powodzenie miała loteria. Fundato
rami fantów były liczne polskie 
placówki handlowe, „LOT” i 
PKOL. Dochód w wysokości około 
3000 marek RFN wzbogaci Fun
dusz Olimpijski.

H O L A N D I A  

PARADA FOLKLORU 
POLSKIEGO

W Bredzie odbyła się niedawno 
„parada folkloru polskiego” , zorga
nizowana dla uczczenia 35 roczni
cy wyzwolenia Bredy przez 1 Dy
wizję Pancerną. Połączona ona by
ła z uroczystościami obchodów 35 
rocznicy istnienia Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej. Głównym or
ganizatorem imprezy był Władys
ław Cuber, kierownik zespołu fo l
klorystycznego „Mazur” , a także 
sekretarz Komitetu Koordynacyjne
go Polskich Zespołów Folklorys
tycznych w Holandii. Polacy za
mieszkali w Bredzie oraz ich ho
lenderscy przyjaciele zebrali się w 
sali „Gementehuis —  Doornbos” , 
by obejrzeć występy wielu polonij
nych zespołów pieśni i tańca:
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„Mazura” , „Syreny” i „Syrenki” , 
„Podlasia” , „W isły” , Przyjaźni” . 
Wszystkie one pięknym ludowym 
tańcem i śpiewem dały wyraz 
przywiązaniu do polskich tradycji.

POLSKA GALERIA 
W AMSTERDAMIE

Przed rokiem powstała w  Am 
sterdamie przy ulicy Goverta 
Flinca, polska galeria, której właś
cicielką jest Ewa Dijk-Borkowska. 
Galeria jest miejscem wieczorów 
poetyckich i wystaw malarskich. 
Ostatnio eksponowane w niej były 
grafiki Holendra Pawła Susida i 
Polaka Tomasza Chojnackiego. W 
projekcie jest wystawa grafiki 
W ojciecha Wołyńskiego. Prócz ek
sponowania polskiej twórczości 
graficznej i malarskiej, Ewa Dijk- 
Borkowska prowadzi pionierską 
pracę w popularyzowaniu w Ho
landii awangardowej polskiej sztu
ki dramatycznej jest zarazem tłu
maczką i reżyserem, a czasami 
nawet aktorką.

A U S T R I A

85 LAT „STRZECHY"

Związek Polaków w Austrii 
„Strzecha” powstał w 1895 r., a w 
ścisłym gronie założycieli tej zna
nej organizacji figuruje nazwisko 
dr. Franciszka Karola Heurteux i 
jego żony — Marii. Nazwisko to 
mówi wiele, bowiem  obecny dzia
łacz „strzechy" w Austrii nosi to 
samo nazwisko: Ludwik Heurteux.

Z okazji 85 rocznicy powstania

.Związku Polaków w Austrii, popu
larnej „Strzechy” , ukazał się na 
łamach „Słowa Powszechnego”  (w 
jednym z pierwszych numerów 
styczniowych z for.) interesujący 
wywiad z tym znanym działaczem 
polonijnym. Zacytujemy fragmen
ty wypowiedzi dr. Ludwika Heur- 
teux.

„Długoletnia moja działalność w 
kręgach Polonii austriackiej nie 
jest więc dziełem przypadku, ale 
kontynuacją rodzinnych tradycji. 
Urodziłem się w Wiedniu w 1907 
rdku, tam również studiowałem, a 
następnie pracowałem w  administ
racji austriackiego kolejnictwa. 
Znajomość języka polskiego oraz 
emocjonalnej więzi z . kulturą i 
historią Polski zawdzięczam właś
nie matce, która przez całe swoje 
życie krzewiła w  domu atmosferę 
przepojoną miłością do ojczystego 
kraju.

W  latach poprzedzających I w oj
nę światową powstała w Wiedniu 
wielka kolonia polsTta, która z 
chwilą konsolidacji, po utworzeniu 
„Strzechy” , stała się prężnym 
środowiskiem nie tylko w sensie 
towarzyskim, ale przede wszyst
kim politycznym. Jednym z przy
czynków, .świadczących o  wielkości
i randze ówczesnego środowiska 
polskiego w Wiedniu, jest central
ny cmentarz wiedeński, na którym 
figuruje do dziś tyle nazwisk i 
wiele mówiących napisów polskich.

Ojciec mój zginął w 1914 r., a 
pozostałe lata wielkiej w ojny po
święciła matka ratowaniu żołnierzy 
polskich, działała czynnie w Czer
wonym Krzyżu, organizowała szpi
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tale dla rannych, dopomagała ucie
kinierom z armii austriackiej oraz 
umożliwiała legionistom powrót do 
domów.

Po I wojnie światowej podjęte 
zostały działania mające na celu 
ponowne zjednoczenie rozproszone
go  środowiska polonijnego i  w 
pracach tych olbrzymią rolę speł
nia właśnie „Strzecha” . W 1938 r. 
z chwilą wkroczenia Hitlera do 
Austrii, działalność „Strzechy” zo
stała zakazana, ale członkowie jej 
utrzymywali nadal kontakty, oczy
wiście konspiracyjnie oraz kulty
wowali w domach język i tradycje 
■polskie.

1— Po II wojnie światowej m ie
liśmy duże kłopoty w reaktywo
waniu życia Polonii, ponieważ 
Austria podzielona była na strefy 
okupacyjne zajmowane przez alian
tów. Udało się to zrobić dopiero 
po 1955 r.

W powojennych latach piastowa
łem stanowisko wicedyrektora de
partamentu eksploatacji kolei w 
austriackim Ministerstwie Komuni
kacji. Wykryłem wówczas na tere
nie Austrii polski tabor kolejowy, 
skonfiskowany przez Niemców w 
latach wojny. W  wyniku akcji re
windykacyjnej odesłałem do Polski 
27 parowozów . oraz 470i wagonów 
towarowych.

^Reaktywowanie działalności
„Strzechy” , w  czym nam bardzo 
dopomógł ówczesny ambasador 
polski Kuryluk, zjednoczyło środo
wisko polonijne gromadząc człon
ków wszystkich dotychczasowych 
stowarzyszeń. Oczywiście, była to 
praca niełatwa, ale jakże potrzeb

na, która, do  dziś owocuje. Prze 
szereg lat pełniłem funkcję wice 
prezesa Związku. Polaków w  Au 
strii „Strzecha” .

.i— . Proszę nie traktować moje 
odpowiedzi jako wyczerpującej. I 
sto ta działalności tego typu środo 
■wisk polonijnych polega m.ir 
chyba również na wychowywanii 
młodych pokoleń w duchu ipolskoś 
ci, na zaszczepianiu w nich pew 
nych wartości, które wytrzymuj! 
później próbę czasu. I „Strzecha' 
także taką działalność od wieli 
dziesiątków lat prowadziła.

Osobiście uważam, że można ży< 
za granicą, w  obcym kraju i swo 
im zaangażowaniem patriotycznyn 
nie ustępować wcale rodakom za 
mieszkującym Ojczyznę. Po ra: 
pierwszy byłem, w  Polsce w  1948.1 
Obecaie dostrzegam olbrzymi wy 
siłek całego narodu polskiego 
szereg dokonań oraz dalsze pers
pektywy rozwojowe. To nas napa
wa dumą.

Sądzę także, że istnieje pilru 
potrzeba utrzymywania częstszycł 
kontaktów Polonii z Krajem. Do
tyczy to zwłaszcza współczesne; 
młodzieży polonijnej. „Strzecha’ 
stanowi obecnie organizację pręż
ną, cieszącą się w  Austrii ogólnyir 
poważaniem” .

W Ł O C H Y  

O PRZEKŁADZIE 
POEMATU A. MICKIEWICZA

Ukazujący się w Rzymie perio
dyk „Antę Murale” , publikujący 
materiały poświęcone historii i li
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teraturze polskiej, drukowane prze
ważnie w językach angielskim i 
francuskim poświęcił znaczną część 
swego numeru angielskiemu prze
kładowi „Grażyny” Adama Mickie
wicza, dokonanemu przez Noela 
Clarka.

W Ę G R Y  

MUZEUM POLSKOSCI 
W ISASZEG

Szóstego ‘kwietnia 1840 roku pod 
wioską Isaszeg toczyła się bitwa, 
w  której 20-tysięczna armia wę
gierskich powstańców walczyła z 
40-tysięcznym korpusem austriac
kim. Odgłosy bitwy ściągnęły pod 
Isaszeg polskie legiony walczące 
wówczas o  niepodległość Węgier. 
Niespodziewane przybycie Polaków, 
przesądziło losy walki na korzyść 
powstańców. W ydawałoby się — 
stare dzieje, ale pamięć o nich 
jest zawsze żywa.

Zoltan Szathmari, mimo sędziwe
go wieku, bitwy tej pamiętać nie 
może, ale gdy był jeszcze młody, 
opowiadał mu o niej pewien na
oczny jej świadek. To przesądziło
o życiowej jpasji Szathmariego; 
wspólnie z zaprzyjaźnionym apte
karzem zajęli się gromadzeniem 
polskich pamiątek z tamtych cza
sów. Zebrało się tego tyle, że moż
na mówić o  sw ojego rodzaju mu
zeum polskości w  Isaszeg. Jest tam 
również ■cmentarz Polaków poleg
łych w  bitwie, z grobem bohaters
kiego kapitana o ' nieustalonym 
nazwisku, Od niedawna stoi tam

również pomnik, wystawiony z 
inicjatywy Towarzystwa im. Józefa 
Bema. Wśród zbiorów muzeum 
znajdują się stare księgi parafialne 
w  których można znaleźć swojsko 
brzmiące nazwiska: Worowski, 
Kowalczyk, Polański, Parandowski, 
Jarecki —  świadczące o tym, że 
w  żyłach mieszkańców Isaszeg 
płynie nieco krwi dzielnych pol
skich legionistów.

Nad zgromadzonymi pamiątkami,
o których ze swadą opowiada Zol
tan Szathmari, wypisano motto, 
pochodzące z m owy Lajosa Kossut
ha, narodowego bohatera Węgier. 
Brzmi ono: „A ki a lendyeleket 
nem hazajat semszereti”  (Kto nie 
kocha Polaków, ten nie kocha 
swej ojczyzny).

S Z W E C J A

STOWARZYSZENIE POLAKOW 
W NORRKOPING

20 lat liczy już sobie Stowarzy
szenie Polaków w  Norrkoping. 
Powstało ono jeszcze przed rocz
nicą 1000-lecia państwa polskiego, 
ale jak m ówi prezes stowarzysze
nia, Kazimierz Gallant, dopiero ta 
różnica dodała bodźca rozwojowi 
organizacji. Stowarzyszenie ma 
wśród sw ych członków największą 
w  Szwecji liczbę Polaków, którzy 
uratowali się z obozów hitlerows
kich dzięki akcji Bernadote’a i po
zostali tutaj. 13 mogił na m iejsco
wym  cmentarzu —  to  groby tych, 
którzy w  Szwecji zmarli. C o roku, 
na Święto Zmarłych, stowarzysze
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nie i  przedstawiciele Konsulatu 
Generalnego PRL. w  Sztokholmie 
składają na tych grobach kwiaty.

Obchody 20-lecia odbyły się 
bardzo uroczyście. Ambasador PRL 
w Sztokholmie, Paweł Cieślar i 
konsul generalny, L. Pawelec- 
Kwiatkowski podkreślili wielkie 
zasługi stowarzyszenia dla utrzy
mania polskości a zwłaszcza dla 
nauczania języka polskiego dzieci
—  często i  wnuków —  tych Po
laków, którzy przybyli tu w 1945 r. 
K , Gallant stwierdził, że Polonia 
w  Norrkoping jest ściśle związana 
z Polską dzisiejszą.

MŁODZIEŻ 
W  HELSINGBORG

Spokojne, szwedzkie miasto leżą
ce nad Sundem, ,na wprost hamle
towskiego Elsynoru — Helsingiborg, 
z pewnością 'nie należy do naj
większych skupisk polonijnych. L i
cząca kilkaset osób miejscowa 
Polania dorobiła się jednak aż 
dwóch własnych lokali w  ciągu 
jednego roku. Na jesieni ub. roku 
otworzył oficjalnie podwoje Dom 
Polski należący do Polskiego Sto
warzyszenia Kulturalnego, zaś w 
marcu br. ukończono prace w sie
dzibie Polskiego Związku Młodzie
żowego. Prezes Związku, Witold 
Orłowski, jest zdania, że dwa 
kluby w  jednym mieście to nie za 
dużo —  ipracy starczy dla każdego, 
a dwie organizacje mogą przygoto
wać więcej imprez niż jedna. 
Zresztą —  dodaje —  zarządy obu 
związków spotykają się od czasu

do czasu i wymieniają poglądy na 
temat tych dziedzin, w których 
chcą ze sobą współpracować. Zdro
wa konkurencja, m ów i członek za
rządu Jan Ołtanius, nie tylko nie 
przeszkadza, ale mobilizuje dc 
pracy. Ich długofalowym hasłem 
jest: „przez współpracę do zjedno
czenia” .

Związek, istniejący od czterech 
lat, stawia sobie za cel rozwijanie 
wśród Polonii działalności kultu
ralnej i sportowej. Brak własnego 
lokalu stanowił duże utrudnienie, 
ale w końcu udało się wynająć od 
spółdzielni mieszkaniowej dużą Sa
lę z zapleczem. Tutaj organizowa
ne będą zebrania, jak np. trady
cyjne spotkania 'kobiet, ale także 
będzie się wyświetlać filmy dla 
dzieci, zapraszać na turnieje sza
chowe i brydżowe, a także zaba
wy. W  lokalu tym gospodarze goś
cić będą także załogi polskich 
statków handlowych zawijających 
do .portów w Helsinglborgu i Land- 
skronie. Choć Związek dba przede 
wszystkim o  potrzeby Polonii, pa
mięta również o rodowitych Szwe
dach i to nie tylko mężach lub 
żonach w mieszanych małżeńst
wach, ale także znajomych i kole
gach z pracy. Z  myślą o takiej 
właśnie polsko-szwedzkiej publicz
ności planowany jest w pięknej 
bibliotece miejskiej w Helsingbor- 
gu koncert kwartetu smyczkowego 
polskich muzyków mieszkających 
w okolicy. Reprezentują oni bardzo 
■wysoki .poziom.

Polski Związek Młodzieżowy w 
Helsingborgu, który w  przeszłości 
uczestniczył w społecznych zbiór
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kach funduszy ha odbudowę Zam
ku Królewskiego w  Warszawie, 
Domu Polonijnego w  Pułtusku, o - 
becnie aktywnie- działa na rzecz 
polonijnego funduszu Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego.

A U S T R A L I A  

TOWARZYSTWO 
ŁĄCZNOŚCI KULTURALNEJ 

Z KRAJEM

Towarzystwo Łączności Kultural
nej z Krajem w  Melbourne skupia 
przeważnie ludzi młodych. Pierw
szym jego prezesem był niespełna 
30-letni działacz Roman Trzaskow
ski. Obecnie funkcję tą pełni Jad
wiga Kuligowska. Organizacja u- 
rządza ipokazy film ow ców polskich, 
wystawy o  Polsce i wybitnych Po
lakach oraz akademie rocznicowe. 
Popularną formą polonijnego ży
cia towarzyskiego są pikniki i 
wycieczki turystyczne. Towarzyst
w o Łączności Kulturalnej z Kra
jem  wielokrotnie świadczyło swą 
pomoc na rzecz budowy Centrum 
Zdrowia Dziecka, na Polski Kom i
tet Olimpijski i na odbudowę 
Żamku Królewskiego w  Warsża- 
wie.

JĘZYK OJCZYSTY 
W MELBOURNE

Jadwiga Kuligowska jest asysten
tem na Wydziale Slawistyki . U- 
niwersytetu w  Melbourne, na któ
rym wkrótce utworzone zostanie 
dwuletnie studium języka polskie
go. Planuje się, że studia polonis

tyczne przy wydziale slawistyki w 
Melbourne obejmują teorię języka, 
praktyczną naukę oraz literaturę. 
Dla zebrania doświadczeń i przy
gotowania programu .polskich stu
diów  Jadwiga Kuligowska nawią
zała kontakty z wykładowcami 
polonistyki w  kilku polskich uni
wersytetach. Zebrała wiele cen
nych obserwacji i materiałów, 
zwłaszcza na temat metodyki pro
wadzenia ćw&ozeń językowych dla 
początkujących.

Pani Jadwiga jest postacią do
brze znaną w  środowisku polonij
nym w  Melbourne. Od dwóch lat 
pełni funkcję prezesa Polsko-Au
stralijskiego Towarzystwa Kultu
ralnego, (które ma na swym koncie 
bogate osiągnięcia i znane jest z 
aktywnej działalności na tym  te
renie. Towarzystwo liczące 200 
członków rzeczywistych i około 
500 wspierających, zajmuje się 
■przede wszystkim propagowaniem 
polskiej kultury. Organizujemy wy
stawy, projekcje polskich filmów, 
wielkie bale polonijne oraz zaba
w y choinkowe dla dzieci. Dochody 
z tych imprez przekazywane są 
do Polski (na budowę Centrum 
Zdrowia Dziecka, Zamku Królews
kiego w  Warszawie, zasilają rów
nież Fundusz Olimpijski.

N O R W E G I A  

POLONIA WSROD FIORDÓW

Na przedmieściu Oslo, na wysokim, 
skalistym wzgórzu — skąd rozcią
ga się przepiękny widok na iior-
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weską stolicę, w specjalnie wynaj
mowanym na te cele budynku, 
gromadzi się raz w tygodniu 
znaczna część tutejszej Polonii.

Okazją do takich spotkań są 
przede wszystkim -wieczorki ta- 
neczno-towarzyskie, na których 
spotykają się przedstawiciele 
wszystkich pokoleń —  od najstar
szych aż po dzieci, przychodzące 
z rodzicami. Słychać zresztą nie 
tylko język, ojczysty, bo  na polo
nijne imprezy trafia także wielu 
Norwegów i to zarówno tych, któ
rzy należą do mieszanych rodzin, 
jak też przyjaciół i sympatyków. 
Trzeba bowiem  podkreślić, iż roda
cy, którzy osiedlili się tutaj, zdo
byli sobie uznanie, szacunek i 
sympatię w drugiej ojczyźnie.

Rej wodzi, jak zawsze, niestru
dzony i pełen energii prezes To
warzystwa Kulturalnego „Polonia”  
w  Norwegii, pan Stanisław Strasz, 
były marynarz, który przeszedł 
kampanię wrześniową na Helu.

W Oslo i  w  pobliskim okręgu 
mieszka ponad 200 osób, a w 
całej Norwegii łącznie około 1 tys. 
Norwegów polskiego pochodzenia. 
Towarzystwo : Kulturalne „Polo
nia”  działa już ponad 10 lat. Or
ganizuje nie tylko wieczorki ta
neczne i  towarzyskie, ale także 
projekcje rodzimych filmów, a w 
święta —  na Gwiazdkę, Wielkanoc
—  imprezy dla dzieci. Stara się 
podtrzymać języfc, narodowe trady
cje i kulturę. Jego przedstawiciele 
jeżdżą w  odwiedziny do Starego 
Kraju, i  to  nie tylko ci starsi, ale 
także młodzież ciekawa ziemi 
swych przodków^

Towarzystwo przeprowadzało kil
kakrotnie zbiórki na odbudowę 
Zamku Królewskiego w  Warszawie, 
czy też budowę Centrum Zdrowia 
Dziecka. Organizacja opiekuje się 
także grobami poległych Rodaków, 
np. mogiłą 24 lotników polskich 
pod Oslo, jak też innymi miejsca
mi, w  których znajdują się prochy 
polskich żołnierzy*

FILATELISTYCZNE 
POLONIKA

Na całym świecie, wszędzie gdzie 
Polacy są lub osoby polskiego po
chodzenia, spotkać można zapalo
nego filatelistę zbierającego polo
nika na zmaczlkach pocztowych.

W iele polskich śladów można 
znaleźć na znaczkach wydawanych 
w  różnych państwach. Oto częścio
wy tylko wykaz. W  1972 r. poloni
ka znajdowały się ina znaczkach 
Czechosłowacji, Dahomeju (złoty 
medal olimpijski Komara), Nigerii 
(medal piłkarzy polskich), NRD, 
Paragwaju i Grenady. W 1973 
Gwinea, Liberia, Urugwaj, Rwan- 
da, Togo, Watykan itd. Kopernik
i Szopen, Zamek Królewski w 
Warszawie i polskie statki, Pułaski
i Kościuszko obok Curie-Skłodows- 
kiej i  Domeyki... W  dziesiątkach 
krajów  ludzie nalepiają nieraz 
znaczki, patrząc na wizerunek w y
bitnego Polaka.

UROCZYSTOŚĆ 
W  MUZEUM WOJSKOWYM

W Muzeum W ojskowym w  Oslo 
odbyła się uroczystość wręczenia
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kpt. Eugenewi Syvertsenowi przy
znanej mu przez polskie władze 
państwowe złotej odznaki Orderu 
Zasługi PRL. Odznaczenie to otrzy
mał on za opieką nad grobami pol
skimi w  Norwegii, wkład w  sprawą 
budowy pomnika polskiego żołnierza
i marynarza w  Narviku oraz opra
cowanie imiennego wykazu Pola
ków, którzy polegli w trakcie pro
wadzanych tam walk w  okresie II 
w ojny światowej.

Aktu dekoracji dokonał ambasa
dor Karol Nowakowski, który jedno
cześnie przekazał do zbiorów Muze
um Wojskowego mundur żołnierza 
Samodzielnej Brygady Strzelców 
Podhalańskich.

FINLANDIA 

DZIAŁALNOŚĆ 
W HELSINGFORSIE

Od niedawna kierowanie Zjedno
czeniem Polskim w  Helsingforsie po
wierzono młodemu i energicznemu 
Michałowi Zielińskiemu. Nowy pre
zes podjął kilka inicjatyw, które 
zdynamizują zapewne tutejszą pol
ską polonię. Zaczął od wydawania 
pierwszego numeru pisemka o naz
wie „Kontakt” , które informuje o 
historii i bieżących działaniach 
Zjednoczenia Polskiego. Przyczynił 
się też do uzyskania nowego stałego 
lokalu obejmującego 4 pokoje. Bę
dzie tam dość miejsca do prowadze
nia stałych dyżurów, organizowanie 
lekcji języka polskiego, a może na
wet przedszkola dla polskich dzieci.
• • W celu uatrakcyjnienia spotkań

Polonii fińskiej, M. Zieliński zapro
ponował stały kontakt z załogą za- 
wijacego tu 2 razy w  tygodniu gdań
skiego promu „Silesia” , kontakt o- 
bejm ujący m.in. spotkania ze sław
nymi gośćmi z Polski. Na pierwszy 
ogień zaplanowano kpt. Krystynę 
Chojnowską-Listkiewicz.

MAROKO 

MŁODZI PLASTYCY 
NA START

Konsulat generalny PRL w  Casa
blance zorganizował konkurs rysun
kowy dla dzieci miejscowej Polonii, 
głównie zaś mieszanych małżeństw 
polsko-marokańskich. Konkursowi 
przyświecała idea podtrzymania pa
mięci o Kraju i krzewienia w spół
pracy między Polską a Marokiem. 
Do udziału zaproszono dzieci dwu
dziestu kilku rodzin. Napłynęło 28 
prac, które eksponowano przez 2 
miesiące w  hallu i salonie recepcyj
nym Konsulatu.

Do oceny rysunków powołano 4- 
-osobowe jury złożone z artystów 
plastyków, w  tym małżeństwa mie
szanego Anny i Mustaphy Hafid. 
Jury przyznało nagrodę pierwszą
i dwie równoległe nagrody trzecie o- 
raz szereg wyróżnień.

Na uroczyste zakończenie konkur
su zaproszono młodych plastyków
i ich rodziców. Po wręczeniu dyplo
mów i upominków zaproszono dzieci 
na poczęstunek i projekcję filmową.

Impreza spotkała się z dużym za
interesowaniem i aprobatą' miejsco
wej Polonii.
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Cena 10 zł

„Trzymamy się tego, co zawsze, co wszędzie, 
co przez wszystkich było wyznawane; to jest 
bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie".

/św. W incenty z Lerynu/


